ส่วนที่ 1
ลักษณะสาคัญขององค์กร
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๕ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กาหนดให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมปิ ัญญาด้าน
แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของ
กระทรวงสาธารณสุขในระดับอาเภอ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทาหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
นายอาเภอ และมีอานาจบังคับบัญชาข้าราชการ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในอาเภอนิคมน้าอูน และตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ มี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอ
(๒) ดาเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ
(๓) กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อาเภอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อาเภอ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ดาเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของ
องค์กร โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม จัดการให้มีการทางาน
ประสานกันแบบไร้รอยต่อ ของหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการที่มีคุณภาพ ด้วย DHS-PCA
ครอบคลุมผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ตาราง P-1 พันธกิจ สินค้า/บริการ ผู้รับมอบ ช่องทางการส่งมอบ และคุณค่าต่อผู้รับมอบ
พันธกิจหรือหน้าที่ตาม
สินค้า/บริการ
กฎหมาย
(๑) จัดทาแผน
1. แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพอาเภอ
ในเขตพื้นที่อาเภอ
นิคมน้าอูน

ผู้รับมอบ

ช่องทางการส่งมอบ

คุณค่าต่อผู้รับมอบ

1. รพ.สต. ในสังกัด
2. หน่วยงานระดับ
อาเภอ
3. หน่วยงานระดับ
จังหวัด

1. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน
2. ส่งไฟล์ทางอีเมล์
3. จัดส่งเป็นรูปเล่ม
4. นาเสนอในที่ประชุม ฯ

เกิดการบูรณาการ
แผนงานร่วมกันทั้งใน
แนวระดับ และแนว
ระนาบ มีการแบ่งปัน
และใช้ทรัพย์ร่วมกัน
ในการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พันธกิจหรือหน้าที่ตาม
กฎหมาย

สินค้า/บริการ

ผู้รับมอบ

ช่องทางการส่งมอบ

คุณค่าต่อผู้รับมอบ

(๒) ดาเนินการและ
ให้บริการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
อาเภอ

1. บริการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุข

1. ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
2. หน่วยงานระดับ
อาเภอ และระดับ
ตาบล

1. ผ่าน รพ.สต. ในสังกัด
2. ผ่านการจัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่
3. ผ่านเวทีประชุม/จัด
อบรม
4. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

(๓) กากับ ดูแล
ประเมินผล และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงาน
สาธารณสุข ในเขตพื้นที่
อาเภอ เพี่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงาน
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อาเภอ ให้
เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง
(๕) พัฒนาระบบ
สารสนเทศ งานสุข
ศึกษา และการสื่อสาร
สาธารณะด้านสุขภาพ
ในเขตพื้นที่อาเภอ

1. กากับ ดูแล
1. รพ.สต. ในสังกัด
ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย มีการ
บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและ มีการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ

1. การนิเทศติดตาม
ประจาปี จานวน 2 ครั้ง
2. ประชุมประจาเดือน
จานวน 12 ครั้ง
3. สุ่มเยี่ยมตามความ
จาเป็น และภารกิจ

1. ประชาชนได้รับ
บริการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขที่
มีมาตรฐานและ
คุณภาพ
2. หน่วยงานระดับ
อาเภอ และระดับ
ตาบล ได้รับบริการ
ทางวิชาการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการ
หน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อาเภอ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ
และ มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน

1. การสนับสนุน
และประสานงาน
เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขในเขต
พื้นที่อาเภอ

1. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน
2. ผ่านหนังสือราชการ
3. ผ่านการเข้าพบชี้แจง
4. ผ่านการประชุม ฯ

งานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อาเภอตาม
นโยบายของกระทรวง
บรรลุผล ตาม
เป้าหมาย

1. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน
2. ส่งไฟล์ทางอีเมล์
3. จัดส่งเป็นรูปเล่ม
4. นาเสนอในที่ประชุม ฯ

ผู้รับมอบได้รับ
สารสนเทศ ด้าน
สุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการ

สารสนเทศ ข้อมูล
และการสื่อสาร
สาธารณะด้าน
สุขภาพ

1. รพ.สต. ในสังกัด
2. หน่วยงานระดับ
อาเภอ
3. หน่วยงานระดับ
จังหวัด
4. ประชาชนทั่วไป
1. รพ.สต. ในสังกัด
2. หน่วยงานระดับ
อาเภอ
3. หน่วยงานระดับ
จังหวัด
4. ประชาชนทั่วไป

(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก
ตาราง P-2 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก
วิสัยทัศน์(Vision)

เป้าประสงค์หลัก
(Goals)

คนนิคมน้าอูนอยู่ดี กินดี ไอคิวดี ภาคีเข้มแข็ง แหล่งรวมสมุนไพร
1. ภาคีเครือข่ายดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ภาคีเครือข่ายดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี
3. ภาคีเครือข่ายปฏิบัตติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
4. คนนิคมน้าอูนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีนวัตกรรมในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา เรื่องความคิด ความจา การ
ใช้เหตุผล การคานวณและการเชื่อมโยง
5. ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพด้านสุขภาพ
6. คนนิคมน้าอูน เกิดความรอบรู้เรื่องการดูแลตนเองด้วยสมุนไพร และปลูกสมุนไพรในครัวเรือนไว้ใช้
7. ภาคีเครือข่ายบริหารจัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้มาตรฐาน
NIKHOM

ค่านิยมร่วม
(Core Value)

วัฒนธรรมองค์กร

N : Network
I : Information
K : Knowledge
H : Health
O : Oganization
M : Management
N : Network
A : Accessibility
M : Management
O : Originality
U : Oganization
N : Network

ผลักดันให้ภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ
ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพในระบบเครือข่าย
การมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ผลักดันให้ภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ
ทาให้การเข้าถึงระบบบริการเป็นเรื่องง่าย
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
ผลักดันให้ภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ

ทางานเป็นทีม สามัคคี มีน้าใจ

(Organizational culture)

สมรรถนะหลัก
(Competency)

1. ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. ความเชี่ยวชาญในการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
3. ความเชี่ยวชาญในการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
4. ความสามัคคี ทางานเป็นทีมของบุคลากร

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 31 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.97) อายุเฉลี่ย 35.66 ปี และอายุงานเฉลี่ย 12.42 ปี
ประกอบด้วย 2 สายงานคือ สายงานหลัก ได้แก่ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทยฯลฯ
(ร้อยละ 70.96) และสายงานสนับสนุน เช่น พนักงานทั่วไป พนักงานบริการ ฯลฯ (ร้อยละ 29.03) ส่วนใหญ่ข้าราชการ (ร้อยละ
48.38) รองลงมา คือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 32.25) และลูกจ้างชั่วคราว (ร้อยละ 19.35) สาหรับการศึกษาส่วน

ใหญ่ของบุคลากรในภาพรวม ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 83.87 รองลงมา ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.67 และ ระดับปริญญา
โท ร้อยละ 6.45 มี อสม. จานวน 279 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 59.50) ดังตาราง P-3
ตาราง P-3 จานวน ร้อยละ ของประเภท สายงาน ระดับกาศึกษา เพศ อายุเฉลี่ย และอายุงานเฉลี่ยของบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ

1. ข้าราชการ
15
2. ลูกจ้างชั่วคราว
6
3. พนักงานกระทรวง
10
สาธารณสุข
รวม
31
ร้อยละ
100
4. อสม.
279
ร้อยละ
100.0

48.38
19.35

ประเภทสายงาน
สายงาน สายงาน
หลัก
สนับสนุน
15
0
6
0

<ป.ตรี

ระดับการศึกษา(คน)
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

เพศ (คน)
ชาย
หญิง

อายุงาน
เฉลี่ย
(ปี)

0
0

14
5

1
1

0
0

6
0

9
6

43.46
26.16

21.60
2.16

7

38.80

13.50

22
35.66
70.97
166 43.8
59.50

12.42

32.25

1

9

3

7

0

0

3

100.0

22
70.96
0
0.00

9
29.03
279
100.0

3
9.67
277
99.28

26
83.87
2
0.72

2
6.45
0
0.00

0
0.00
0
0.00

9
29.03
113
40.50

100.0

อายุ
เฉลี่ย
(ปี)

ตาราง P-4 ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยแห่งการอุทิศตนของบุคลากรแต่ละประเภท
ประเภทบุคลากร
ปัจจัยแห่งการอุทิศตน
1. ข้าราชการ
1. ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
2. การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ทีโ่ ปร่งใส เป็นธรรม
3. สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
4. สิ่งอานวยความสะดวก ครุภณ
ั ฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นในการทางานที่พอเพียง
2. ลูกจ้างชั่วคราว และ กลุ่มสายสนับสนุน/สายหลัก
พนักงานกระทรวง
1. เงินเดือน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม
สาธารณสุข
2. การเลื่อนระดับการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่โปร่งใส เป็นธรรม
3. ความมั่นคงของการทางาน สวัสดิการที่ดี
4. สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
5. สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การขยายเวลาความครอบคลุมในการรักษาพยาบาล
6. สิ่งอานวยความสะดวก ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นในการทางานที่พอเพียง
กลุ่มสายหลัก (จบปริญญาตรีด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
7. ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
3. อาสาสมัคร
1. การได้รับการยอมรับทางสังคม การเชิดชูเกียรติ
สาธารณสุขประจา
2. ค่าป่วยการที่เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม
หมู่บ้าน (อสม.)
3. สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
4. สวัสดิการสาหรับตนเอง และครอบครัว
5. สิ่งอานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ ที่จาเป็นในการทางานที่พอเพียง

(4) สินทรัพย์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน มีอาคารสถานบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่สาคัญ มีเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆที่สาคัญในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตาราง P-5 สินทรัพย์ที่ผลต่อภารกิจหลักของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
ประเภท
รายละเอียดของสินทรัพย์
ความสาคัญต่อภารกิจหลัก
อาคารสถานที่ อาคารสานักงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 1 แห่ง พื้นที่ใช้สอยขนาด 3 ไร่ 1. สสอ. มีพร้อมใช้เป็น
และอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด จานวน 4 แห่ง พื้นที่ใช้สอย 2-3 ไร่ สถานที่รองรับการจัด

11.4

ประเภท

รายละเอียดของสินทรัพย์

รายละเอียดอื่น ประกอบด้วย
1. ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ขั้น ขั้นบนเป็นห้อง
ประชุมที่นั่ง ประมาณ 50 คน ติดเครื่องปรับอากาศ มีโต๊ะประชุม มีห้องน้าแยกขายหญิง
อย่างละ 1 ห้อง สาหรับขั้นล่างเป็นห้องสาธารณสุขอาเภอ 1 ห้อง ติดเครื่องปรับอากาศ ห้อง
ปฏิบัติงานรวม 1 ห้อง ติดเครื่องปรับอากาศ ห้องรับแขกด้านหน้า และ ห้องน้าแยกขายหญิง
อย่างละ 1 ห้อง มีบ้านพักเจ้าหน้าที่ เป็นบ้านพักระดับ 3 - 4 มี จานวน 2 หลัง มีโรงรถ
จานวน 1 ที่ สามารถจอดรถได้ 5 คัน
2. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ประกอบด้วย 2.1 อาคาร รพ.สต. แห่งละ 1
หลัง รวม 4 หลัง 2.2 ห้องประชุม ขนาด 30-50 ที่นั่ง จานวน 4 แห่ง 2.3 คลินิกบริการ
รักษาตามมาตรฐาน อาทิเช่น ห้องปฐมพยาบาล ห้องฝากครรภ์ ห้องแพทย์แผนไทย เป็นต้น
จานวน 4 แห่ง 2.4 คลังเวชภัณฑ์ จานวน 4 แห่ง 2.5 ห้องน้าสาหรับผู้รบั บริการ 3-5
ห้อง ต่อแห่ง 2.6 ที่จอดรถสาหรับผู้พิการ/ผูส้ ูงอายุ/ฉุกเฉิน ประจา รพ.สต. ครบทั้ง 4 แห่ง
2.7 จุดจอดรถสาหรับผูร้ ับบริการทั่วไป 30-50 คัน ต่อแห่ง
อุปกรณ์
1. ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ประกอบด้วย 1.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 5 เครื่อง
1.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 3 เครื่อง 1.3 พริ้นเตอร์สี/ขาวดา จานวน 2/2 เครื่อง
1.4 เครื่องเสียงสนาม จานวน 1 ชุด 1.5 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ)
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ประกอบด้วย 1.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน
9 เครื่อง 1.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 14 เครื่อง 1.3 ตูเ้ ย็นเก็บวัคซีน จานวน 4 ตู้
1.4 รถยนต์ จานวน 4 คัน 1.5 รถจักรยานยนต์ จานวน 8 คัน 1.6 อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอภาพ) จานวน 1 ชุด /แห่ง 1.7 เครื่องวัดความดัน
3-6 เครื่องต่อ รพ.สต 1.8 เครื่องตรวจน้าตาล 3-5 เครื่องต่อ รพ.สต. 1.9 เครื่องปั่นฮีมา
โตรคิต 1 เครื่องต่อ รพ.สต.
เครื่องมือและ 1. ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ประกอบด้วย 1.1 โทรศัพท์พื้นฐาน จานวน 1 เลขหมาย
สิ่งอานวย 1.2 FAX จานวน 1 เครื่อง 1.3 ตู้เก็บความเย็น 1.4 รถยนต์ จานวน 1 คัน 1.5
ความสะดวก เครื่องปรับอากาศ
5
เครื่อง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ประกอบด้วย 1.1 โทรศัพท์พื้นฐาน จานวน
0-1 เลขหมาย/แห่ง 1.2 รถยนต์ จานวน 10 คัน 1.3 รถจักรยานยนต์ จานวน 36 คัน
1.4 เครื่องปรับอากาศ 3-8 เครื่อง ต่อ รพ.สต.
เทคโนโลยี 1. ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ประกอบด้วย 1.1 ระบบ Internet (1 สาย) 1.2
Software (โปรแกรม JHCIS โปรแกรม Cockpit โปรแกรม HDC โปรแกรม EGP เป็น
ต้น) 1.3 เทคโนโลยีสื่อสารในแต่ละระดับ (โทรศัพท์ กลุ่ม Line เวปไซต์ของหน่วยงาน
จดหมายข่าว เพจ face book จดหมายอิเลคทอนิกซ์ )
2. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ประกอบด้วย 1.1 ระบบ Internet (1 สาย
ต่อ รพ.สต.) 1.2 Software (โปรแกรม JHCIS โปรแกรม Cockpit โปรแกรม HDC
โปรแกรม EGP เป็นต้น) 1.3 เทคโนโลยีสื่อสารในแต่ละระดับ (โทรศัพท์ กลุม่ Line จด
หมายอิเลคทอนิกซ์ )

ความสาคัญต่อภารกิจหลัก
ประชุม ติดต่อราชการหรือ
ฝึกอบรม ตามภารกิจหลัก
2. รพ.สต. มีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ สามารถ
จัดบริการ ที่มีความสะดวก
และเข้าถึงบริการได้ง่าย

1. สสอ. มีอุปกรณ์ในการ
ทางาน รองรับภารกิจหลัก
ทั้งในด้านการสื่อสาร และ
ด้านการจัดทาข้อมูล และ
เอกสารวิชาการ
ฯลฯ
2. รพ.สต. มีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ สามารถบริการ
ได้ทั้งเชิงรุก และใน รพ.สต.
1. สสอ. เพื่อสิ่งอานวย
ความสะดวก เพียงพอ ต่อ
การทางาน และรองรับผู้มา
ติดต่องาน
2. รพ.สต. มีสิ่งอานวยความ
สะดวกเชิงรุกและใน รพ.สต.
1. สสอ. มีเทคโนโลยีที่จะ
เชื่อมประสานกับ ทั้ง รพ.
สต. และหน่วยงานอื่น
2. รพ.สต. มีช่องทาง
ติดต่อสื่อสารตามภารกิจ
หลัก มายัง สสอ. และ
หน่วยงานอื่น

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ดาเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ ประกอบด้วยด้านการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการกากับที่ดี

ตาราง P-6 กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 3)
พ.ศ.2560
2. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545
3. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2559
4. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522
5. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2560)
6. พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.
2551
7.พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
2556

เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

- ควบคุมหรือกากับการดูแล การกาจัดสิ่งปฏิกลู และขยะมูลฝอย
สุขลักษณะของอาคาร เหตุราคาญ การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- ทุกคนมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ
- ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายกาหนด
- ควบคุมการผลิต การขาย การนาเข้า การส่งออก การนาผ่านหรือการมี
ไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
- ควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
- ควบคุม ปราบปรามยาเสพติดให้โทษให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

- ควบคุมให้มีการผลิต ขาย นาเข้าและส่งออกซึ่งเครื่องมือแพทย์ให้มี
กระทรวงสาธารณสุข
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย สาขากายภาพบาบัด สาขา กรมสนับสนุนบริการ
เทคนิคการแพทย์ ฯลฯต้องมีคณ
ุ สมบัติและดาเนินงานตาม พรบ.
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
8.พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องดาเนินการตามมาตรฐานในด้าน
กรมสนับสนุนบริการ
๒๕09 แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2546) สถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการตามประกาศฯ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
9.พรบ.คุม้ ครองและส่งเสริมภูมิ
การสารวจข้อมูลภูมิปญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย ข้อมูลตารับ/ตารายา
กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.
แผนไทย การสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย
ไทยและการแพทย์
2542
ทางเลือก
10. พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.
การอนุญาตตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
สานักงานคณะกรรมการ
2551
อาหารและยา
11. พ.ร.บ.เครื่องสาอาง พ.ศ.
- ควบคุมการผลิต ขาย นาเข้าและส่งออกให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
2558
12.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า การใช้เงินบารุงของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยเงินบารุงของสถานบริการการ
สาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕56
13.พระราชบัญญัติควบคุม
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ว่าด้วยการคุม้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
14.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดซื้อจัด กระทรวงการคลัง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2560
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

15.พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ2559
16.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑
17.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2560
18.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการคุม้ ครองและจัดการข้อมูล
ด้านสุขสภาพของบุคคล พ.ศ 2561

เนื้อหา สาระสาคัญของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ควบคุมกากับการดาเนินการสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เสริมสร้างความเป็นผู้นาและเจ้าของร่วมกัน
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ประชาชนมี โอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการดาเนินการต่างๆ ของ
รัฐ
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการให้ คาแนะนาด้านสุขภาพ
และวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยบูรณาการระบบประวัติสุขภาพผู้ป่วย
อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อกันทั้งประเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข้ารับการรักษาและเป็นข้อมูลสาคัญประกอบการรักษากรณีฉุกเฉิน
นอกจากนี้ข้อมูลสุขภาพด้านบุคคลยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ส่วนราชการทีเ่ ป็นผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นผู้วินจิ ฉัย หรือตีความ ในกรณีที่มีปญ
ั หาในการ
ดาเนินการตามกฎหมายนั้นๆตาม

(6) โครงสร้างองค์กร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ได้รับการติดตามงานเป็นประจาทุกเดือนโดยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
อาเภอ (คปสอ./CUP board) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อช่วยทางานเฉพาะกิจ หรือช่วยให้คาแนะนาปรึกษา
ต่อภารกิจ ในส่วนการบริหารงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยใช้หลักการบริหารงานแบบบูรณาการ มีการจัดตั้งกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอาเภอ เรียกว่า คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอาเภอ (District Health Board : DHB : พชอ.) ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ โดยการตรวจสอบควบคุมกากับโดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และชมรม
จริยธรรม เพื่อตรวจสอบระบบบริหารงานของทุกหน่วยบริหารงานและหน่วยบริการทุกแห่งเพื่อความถูกต้องตามกฎระเบียบของทาง
ราชการความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เพื่อมอบหมายงานและติดตามงานรวมทั้งบูรณาการร่วมกันให้แต่ละส่วนราชการได้รายงานผล
ประจาเดือนและประจาปีรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ เพื่อสามารถปฏิบัติงานสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข อาเภอนิคมน้าอูน ที่มีนายอาเภอ และภาคส่วนต่างๆ
รวมทั้งภาคประชาชนมาเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่หลักคือ ให้ความเห็นชอบในการทางานของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ และสนับสนุนในสิ่งที่แต่ละภาคส่วนดาเนินการได้

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวง

ปลัดกระทรวง

จังหวัดสกลนคร
กลุ่มภารกิจต่าง ๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ส้านักงานปลัดกระทรวง

รองปลัดกระทรวง

กรมวิชาการต่าง ๆ
อธิบดี

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

อ้าเภอนิคมน้าอูน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นายอ้าเภอ

ส่วนราชการในอ้าเภอ

เขตสุขภาพ

ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน
DHB
DHS
พชอ.

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
งานสาธารณสุขอ้าเภอ

สถานศึกษาในอ้าเภอ

โรงพยาบาลศูนย์

โรงพยาบาลชุมชน

ผอ.รพศ.สกลนคร

ผอ.รพ.นิคมน้าอูน

CUP
Board

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล

ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้าอูน

ศาสนสถานในอ้าเภอ

สาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้าอูน

ชมรม อสม. อ้าเภอนิคมน้าอูน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

ชมรม
จริยธรรม

ผู้อ้านวยการ รพ.สต.

สายบังคับบัญชา

๑.กลุ่ม
งานบริหาร

สายนิเทศ/ติดตาม
การท้างานในรูปแบบกรรมการ

๒.กลุ่มงานวิชาการ
และบริการ

๓.กลุ่มงานส่งเสริม
และป้องกันโรค

เครือข่าย อสม. ต้าบล/หมู่บ้าน

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน จาแนกกลุม่ ผูร้ ับบริการออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ผูร้ ับบริการด้าน สาธารณสุขทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอนิคมน้าอูน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)
องค์การบริหารส่วนตาบล ๒) หน่วยงานระดับอาเภอ 3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และ 4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การบริการ รายละเอียดดังตาราง P-7 และ P-8
ตาราง P-7 บริการที่ให้ ความต้องการ / ความคาดหวัง และแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน ต่อผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รบั บริการ
1. ผู้รับบริการด้าน
สาธารณสุข ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

บริการที่ให้
1. บริการด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข
2. สารสนเทศ ข้อมูลและการ
สื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ

ความต้องการ / ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
1. ได้รับบริการที่ดีประทับใจ และ
1. ผ่าน รพ.สต. ในสังกัด
ตรวจสอบติดตามได้ทุกขั้นตอน
2. ผ่านการจัดหน่วยบริการ
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองการ
เคลื่อนที่
บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
3. ผ่านเวทีประชุม/จัดอบรม
3. สถานบริการสุขภาพ มีมาตรฐานใน 4. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

2. รพ.สต. ในสังกัด

การให้บริการด้านสุขภาพ
4. สารสนเทศทีไ่ ด้ มีความทันสมัย
และตรงกับปัญหา หรือความต้องการ
ในการนาไปใช้
1. แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 1. ทิศทางของแผนชัดเจน ปฏิบัตไิ ด้
อาเภอนิคมน้าอูน
จริงสอดคล้องกับสภาพปัญหา
2. กากับ ดูแล ประเมินผล การ 2. รูปแบบการประเมินผลที่ชัดเจน ที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้ปฏิบตั ิงาน
มีการบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ 3. ได้รับประสานงาน และการ
3. การสนับสนุน และ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม จนสามารถ
ประสานงานเกี่ยวกับงาน
การดาเนินงานในพื้นที่ เป็นไปด้วย
สาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ ความคล่องตัว
4. สารสนเทศ ข้อมูลและการ 4. สารสนเทศทีไ่ ด้ มีความทันสมัย
สื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
และตรงกับปัญหา หรือความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน

5. ผ่านหนังสือราชการ
6. ผ่านการเข้าพบชี้แจง
7. ผ่านกลุ่มไลน์
8. เอกสารรายงานต่าง ๆ
1. การนิเทศติดตาม ประจาปี
จานวน 2 ครั้ง
2. ประชุมประจาเดือน จานวน
12 ครั้ง
3. สุ่มเยี่ยมตามความจาเป็น
และภารกิจ
4. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน
5. ผ่านหนังสือราชการ
6. ส่งไฟล์ทางอีเมล์
7. ผ่านกลุ่มไลน์
8. เอกสารรายงานต่าง ๆ

ตาราง P-9 บริการที่ให้ ความต้องการ/ความคาดหวัง และแนวทางและวิธีการสื่อสารฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
1. องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น

2. หน่วยงานระดับอาเภอ
(รวมถึง โรงพยาบาลนิคมน้า
อูน )

3. สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร

บริการที่ให้
1. แผนยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพนิคมน้าอูน
2. การสนับสนุน และ
ประสานงานเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
3. สารสนเทศ ข้อมูลและการ
สื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
1. แผนยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอาเภอนิคมน้าอูน
2. การสนับสนุน และ
ประสานงานเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
3. สารสนเทศ ข้อมูลและการ
สื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
1. แผนยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอาเภอนิคมน้าอูน
2. การสนับสนุน และ
ประสานงานเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
3. รายงานผลการบริการด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข

ความต้องการ / ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
1. ทิศทางของแผนชัดเจน ปฏิบัตไิ ด้จริง 1. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
2. ผ่านหนังสือราชการ
2. ได้รับประสานงาน และการสนับสนุน 3. ผ่านการเข้าพบชี้แจง
ระดับพื้นที่ เป็นไปด้วยความคล่องตัว
4. ผ่านการประชุม ฯ
3. สารสนเทศทีไ่ ด้ มีความทันสมัย และ
ตรงกับปัญหา หรือความต้องการ
1. ทิศทางของแผนชัดเจน ปฏิบัตไิ ด้จริง
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
2. ได้รับประสานงาน และการสนับสนุน
ระดับพื้นที่ เป็นไปด้วยความคล่องตัว
3. สารสนเทศทีไ่ ด้ มีความทันสมัย และ
ตรงกับปัญหา หรือความต้องการ

1. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน
2. ผ่านหนังสือราชการ
3. ผ่านการเข้าพบชี้แจง
4. ผ่านการประชุม ฯ

1. ทิศทางของแผนชัดเจน ปฏิบัตไิ ด้จริง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระดับ
จังหวัด สามารถประสานแผนปฏิบัติได้
2. เมื่อมีกิจกรรมระดับจังหวัดในพื้นที่
อาเภอนิคมน้าอูน จะได้รับการ
ประสานงาน และการสนับสนุน
เป็นไปด้วยความคล่องตัว
3. หน่วยบริการในอาเภอนิคมน้าอูน มี
มาตรฐานในการให้บริการด้านสุขภาพ

1. ผ่านเวปไซต์หน่วยงาน
2. ผ่านหนังสือราชการ
3. ผ่านการเข้าพบชี้แจง
4. ผ่านการประชุม ฯ
5. โปรแกรม Cockpit และ
โปรแกรม HDC
6. กลุ่มไลน์ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
4.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การบริการ

บริการที่ให้

ความต้องการ / ความคาดหวัง

และผลการปฏิบัติงานบรรลุตัวชี้วดั ตาม
คารับรอง ฯ
ไกล่เกลี่ยกรณีได้รับผลกระทบ ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา รวดเร็ว
ทุกหน่วยบริการ มีแนวทางให้ เป็นธรรม มีประสิทธิภาพมีช่องทางด่วน
การเยียวยาตาม ม. 41

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
1. พูดคุยไกล่เกลี่ย
2. โทรศัพท์/หนังสือราชการ
3. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
4. ทีมไกล่เกลี่ยกรณีได้รับ
ผลกระทบ มีแนวทางให้การ
เยียวยาตาม ม. 41

8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
จากพันธกิจของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ที่ได้ปฏิบตั ิงานร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆมีบทบาท
และข้อปฏิบตั ิงานร่วมกัน ดังนี้
ตาราง P-10 ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
กลุ่ม

ส่วนราชการ/องค์กร
บทบาทหน้าที่
ความคาดหวังของเรา
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
จากการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
ผู้ส่งมอบ หน่วยงานรับจ้างเหมา - ส่งมอบสินค้าและบริการ - ส่งมอบสินค้าและบริการมีคุณภาพ ตรง
บริการ
ตามที่จ้าง
เวลา
- ต้นทุนเหมาะสม
- ปฏิบัติตามข้อตกลงถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ
- เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
พร้อมใช้งาน
ผู้ส่งมอบ โรงเรียนประถมศึกษา 1. ครู/นักเรียน ร่วม
1. ได้กาลังครู/นักเรียน ในการ
ในอาเภอนิคมน้าอูน กิจกรรมที่จดั ขึ้น
กิจกรรมร่วมกัน
2. การขอใช้อาคาร
2. อาคาร สถานที่ ในการจัดกิจกรรม
สถานที่ ในการจัดกิจกรรม

โรงเรียนนิคมน้าอูน
เจริญวิทยา

โรงเรียนอนุบาลนิคม
น้าอูน/ศูนย์พัฒนา

กลไก/วิธีการ
การปฏิบัติงานร่วมกัน
- พบปะกับตัวแทน
- จัดทา TOR/สัญญาจ้าง/
สัญญาซื้อ
- โทรศัพท์/โทรสาร
- ผ่านระบบ Internet
1.ประชุมชี้แจง/
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
แนวทางปฏิบัติ
2. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
3. โทรศัพท์/โทรสาร/ไลน์
4. ผ่านหนังสือราชการ

1. ครู/นักเรียน ร่วม
1. ได้กาลังครู/นักเรียน ในการ
กิจกรรมที่จดั ขึ้น
กิจกรรมร่วมกัน
2. การขอใช้อาคาร
2. อาคาร สถานที่ ในการจัดกิจกรรม
สถานที่ ในการจัดกิจกรรม

1.ประชุมชี้แจง/
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ

1. ครู/นักเรียน ร่วม
กิจกรรมที่จดั ขึ้น

1.ประชุมชี้แจง/
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ

1. ได้กาลังครู/นักเรียน ในการ
กิจกรรมร่วมกัน

แนวทางปฏิบัติ
2. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
3. โทรศัพท์/โทรสาร/ไลน์
4. ผ่านหนังสือราชการ

กลุ่ม

คู่ความ
ร่วมมือ

ส่วนราชการ/องค์กร
บทบาทหน้าที่
ความคาดหวังของเรา
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
จากการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
เด็กเล็ก
2. การขอใช้อาคาร
2. มีอาคาร สถานที่ ในการจัด
สถานที่ ในการจัดกิจกรรม กิจกรรม
สปสช. เขต 8

สสส.

คู่ความ
ร่วมมือ

1. ขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทา
โครงการ ฯ
2. สนับสนุนงบประมาณ
ให้หน่วยบริการ
3. ตรวจสอบและ
สนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยบริการตามผลงาน
1. ขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทา
โครงการ ฯ
2. สื่อสุขศึกษา

องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น

1. ขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทา
โครงการ ฯ
2. ขับเคลื่อนงานร่วมกัน
ในระดับตาบล/หมู่บ้าน

คลินิกเอกชน

ขอความร่วมมือในการ
ทางาน เช่น งานระบาด
วิทยา และงาน
สาธารณสุขอื่นๆ

พันธมิตร ชมรม อสม.

1. ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่
หมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ
2. รับผิดชอบครัวเรือน
และประชากรในโซน

ชมรมสาธารณสุขแห่ง 1. พัฒนาบุลากรของ
ประเทศไทย
หน่วยงานที่เป็นสมาชิก
ชมรม
2. จัดทาโครงการร่วม

กลไก/วิธีการ
การปฏิบัติงานร่วมกัน
แนวทางปฏิบัติ
2. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
3. โทรศัพท์/โทรสาร/ไลน์
4. ผ่านหนังสือราชการ
1. ได้รับงบประมาณในการจัดทา
1.ประชุมชี้แจง/
โครงการ ฯ
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
2. งบประมาณให้ทุกหน่วยบริการ
แนวทางปฏิบัติ
3. งบประมาณตามผลงานสาหรับ
2. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
หน่วยบริการ
3. โทรศัพท์/โทรสาร/ไลน์
4. ผ่านหนังสือราชการ
5. รายงาน43 แฟ้ม
6. ระบบ Cockpit /HDC
1. ได้รับงบประมาณในการจัดทา
1.ประชุมชี้แจง/
โครงการ ฯ
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
2. ได้รับสื่อสุขศึกษาที่นาไปใช้ในงาน แนวทางปฏิบัติ
2. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
3. โทรศัพท์/โทรสาร
4. ผ่านหนังสือราชการ
5. เวปไซต์ สสส.
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการ 1. พูดคุย
จัดทาโครงการ ฯ
2. ประชุมชี้แจง/
2. ร่วมเป็นภาคีขับเคลื่อนงานในระดับ แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
ตาบล/หมู่บ้าน
แนวทางปฏิบัติ
3. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
4. โทรศัพท์/โทรสาร
ส่งมอบข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
1. พูดคุย
ทันเวลา คืนข้อมูลให้หน่วยงาน
2. ประชุมชี้แจง/
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
แนวทางปฏิบัติ
3. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
4. โทรศัพท์/โทรสาร
1. อสม.เป็นกาลังสาคัญ ในการ
1.ประชุมชี้แจง/
ทางานในพื้นที่ในการให้บริการ ขั้นต้น แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
2. อสม. เป็นผู้ประสานงานในระดับ แนวทางปฏิบัติ
พื้นที่ และหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ดี
2. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
3. โทรศัพท์/โทรสาร/ไลน์
4. ผ่านหนังสือราชการ
1. บุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรม ฯ
1.ประชุมชี้แจง/
ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องจาก
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
ชมรม ฯ ตามกรอบวิชาชีพ
แนวทางปฏิบัติ
2. ได้รับงบประมาณ หรือความ
2. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)

กลุ่ม

ส่วนราชการ/องค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้อง

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน

1. ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่
หมู่บ้าน/ตาบล
2. รับผิดชอบครัวเรือน
และประชากรในหมู่บ้าน/
ตาบล

ความคาดหวังของเรา
จากการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
ร่วมมือผ่านโครงการที่ ชมรม เป็น
เจ้าภาพ จัดทาโครงการในภาพรวม
1. กานันผู้ใหญ่บ้านเป็นกาลังสาคัญ
ในการทางานในพื้นที่ในการให้บริการ
ขั้นต้น
2. กานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงาน
ในระดับพื้นที่ และหน่วยที่เกี่ยวข้องได้
ดี

กลไก/วิธีการ
การปฏิบัติงานร่วมกัน
3. โทรศัพท์/โทรสาร
4. ผ่านหนังสือราชการ
1.ประชุมชี้แจง/
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ
แนวทางปฏิบัติ
2. ข้อตกลงร่วมกัน(MOU)
3. โทรศัพท์/โทรสาร
4. ผ่านหนังสือราชการ

อาเภอ

ประชากร

อปท.

รพ.สต.

อสม.

จนท.

เมืองสกลนคร

195,908

74,924

16

169

17

23

3,579

141

กุสุมาลย์

47,576

14,250

5

71

6

6

779

36

กุดบาก

33,067

10,066

3

40

4

5

577

25

พรรณานิคม

80,497

26,595

10

135

11

14

1,833

77

พังโคน

52,990

20,105

5

70

5

7

1,056

50

วาริชภูมิ

52,699

16,532

5

71

6

9

51

นิคมน้าอูน

14,930

4,387

4

29

4

4

1,060
282

วานรนิวาส

125,718

34,305

14

182

15

18

2,505

119

คาตากล้า

39,989

13,124

4

61

5

6

35

บ้านม่วง

70,940

19,996

9

98

10

10

733
1,453

อากาศอานวย

71,474

22,253

8

92

9

11

1,487

63

สว่างแดนดิน

151,481

44,015

16

189

18

20

3,192

129

ส่องดาว

34,757

8,930

4

46

5

4

780

28

เต่างอย
โคกศรี
สุพรรณ
เจริญศิลป์

24,275

8,070

4

32

4

4

570

16

34,401

12,426

4

53

4

5

640

32

45,106

12,232

5

59

5

6

975

44

โพนนาแก้ว

36,788

12,314

5

53

5

7

726

39

ภูพาน

36,876

11,852

4

65

4

8

705

45

1,149,472

366,376

125

1515

137

167

รวม

หลังคาเรือน ตาบล หมู่บ้าน

คู่แข่งขัน

ทัดเทียม

15

63

ทัดเทียม

ท้าทาย

22932 1008

2. สภาวการณ์ขององค์การ
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
จังหวัดสกลนคร มีทั้งสิ้น 18 อาเภอ โดยอาเภอที่มีขนาด และปัจจัย ในการทางานใกล้เคียงกับอาเภอนิคมน้าอูนที่สุด
สามารถเป็นอาเภอคู่แข่งขันได้ คือ อาเภอเต่างอย และอาเภอกุดบาก ส่วนอาเภอที่ใหญ่และปัจจัยในการทางานมากกว่าแต่เหมาะ
กับเป็นคู่ท้าทาย คือ อาเภอภูพาน รายละเอียดดังตารางที่ P-11
ตาราง P-11 วิเคราะห์เพื่อหาคู่แข่งขัน

ผลการดาเนินงานเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ของอาเภอนิคมน้าอูน ตามภารกิจหลัก กับคู่แข่งขัน
ทั้ง 3 อาเภอ ตามตัวชี้วัดจากฐานข้อมูลชื่อว่า Cockpit61 ปรากฏผลดังนี้

50.91

47.27
พรรณานิคม

โพนนาแก้ว

80

พังโคน

56.36
เมือง
80.65

68.39

56.36
วานรนิวาส
81.29

56.36

56.36
วาริชภูมิ
81.29

75.48

56.36
กุดบาก
81.29

56.36

56.36
โคกศรีสุพรรณ
81.29

บ้านม่วง

56.36
กุสุมาลย์
85.16

84
สว่างแดนดิน

56.36
ส่องดาว
85.81

65.45

86.45

63.64

คาตากล้า

นิคมน้าอูน

87.1

54.09

89.33
เมือง

85.33

90.67
วานรนิวาส

อากาศอานวย

90.67
พรรณานิคม

54.32

90.67
คาตากล้า

อากาศอานวย

90.67
เจริญศิลป์

86.67

92
พังโคน

ส่องดาว

93.33
บ้านม่วง

54.55

92.73

93.33
กุดบาก

เจริญศิลป์

93.33
กุสุมาลย์

89.03

93.33
ภูพาน

89.33

93.33
โคกศรีสุพรรณ

เต่างอย

92.73

เต่างอย

93.33
โพนนาแก้ว

90.32

92.73

สว่างแดนดิน

93.55

ภูพาน

93.33
วาริชภูมิ

95.48

97.33
นิคมน้าอูน

100
95
90
85
80
75

96.77

อ าเภอนิ ค มน้ าอู น มี 150
คะแนน 93.55 คะแนน อยู่ใน 100
อั น ดั บ ที่ 4 สู ง กว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น 50
0
อ าเภอภู พ าน เต่ า งอย แต่ ต่ า
กว่าอาเภอส่องดาว และสูงกว่า
ค่ า เ ฉ ลี่ ย จั ง ห วั ด ( ร้ อ ย ล ะ
85.16)
(3) ตัวชี้วัดงานควบคุมโรค

93.55

94.55

จากการเปรี ย บเทีย บผลคะแนน
ตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ๒ ๐ ปี P&P 100
80
Excellence อ าเภอนิ ค มน้ าอู น มี 60
40
คะแนน 63.64 คะแนน อยู่ในอันดับ 200
ที่ 7 ต่ากว่าคู่แข่งขันอาเภอภูพาน เต่า
งอย แต่สูงกว่าอาเภอส่องดาว และต่า
กว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด (ร้อยละ 66.67)
(2) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี Service Excellence

92.73

(1) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี P&P Excellence

อ าเภอนิ ค มน้ าอู น มี ค ะแนน
97.33 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 1
สูงกว่า คู่แข่งขัน ทั้ง 3 อาเภอ และ
สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย จั ง หวั ด (ร้ อ ยละ
91.11)

45.68

46.36

49.32

50

51.36

52.05

52.5

53.18

53.18

55.23

55.45

56.59

56.82

80
60
40
20
0

58.41

อ าเภอนิ ค มน้ าอู น มี
คะแนน 51.36 คะแนน อยู่
ใน อั น ดั บที่ 1 4 สู ง ก ว่ า คู่
แข่งขัน คือ อาเภอภูพานและ
เต่างอย แต่ต่ากว่าอาเภอส่อง
ดาว ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย จั ง หวั ด
(ร้อยละ 53.35)

61.14

(4) ตัวชี้วัดตรวจราชการ PA

6.70

9.50

13.60

14.10

16.30

17.30

20.00

20.30

20.80

20.90

22.30

23.10

24.20

27.30

28.80

29.00

33.20

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

45.30

(5) ตัวชี้วัดอัตราการตายด้วยอุบัติเหตุจราจร (ต่อแสนประชากร)
อ าเภอนิ ค มน้ าอู น มี
อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทาง
ถนน อั ต รา 6.70 อยู่ ใ น
อั น ดั บ ที่ 1 8 ต่ า ก ว่ า คู่
แข่งขัน ทั้ง 3 อาเภอ และ
ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย จั ง หวั ด
(24.0 ต่อแสนประชากร)

(10)การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ
1. มีนโยบายที่ชัดเจน ผู้บริหารมุ่งมั่น และมีการขับเคลื่อนยุทธ์
ศาสตร์ และมีการบูรณาการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ และบริหาร
จัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
2. มีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติราชการสูง (HDC,
Cockpit60, M&E-NKPH, PA)

3. มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆและนามาใช้เพื่อต่อยอดในการวางแผน
และตัดสินใจของผู้บริหาร
4. การบูรณาการงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนหน่วยงานราชการอื่นๆ
และภาคเอกชน
5. การมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่ายในชุมชน

ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการแข่งขัน
1. ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบบริการสาธารณสุข
การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบสุขภาพ
2. การแพทย์ทางเลือก /แพทย์แผนไทย
3. Medical HUB
4. โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มเข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุ
5. ภาวะสุขภาพจิต
6. AEC แรงงานต่างด้าว
7. ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
8. สถานการณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
9.เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีความขัดแย้ง
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ

(11) แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน มีแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลภายนอก และเปรียบเทียบในเขตจังหวัดสกลนคร ได้แก่
รายงานประจาปีของจังหวัด และผลงานจากระบบ Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข (HDC) และเขตสุขภาพที่ ๘ (Cockpit)
รายงานของ สปสช. รายงานของ สนย. รายงานของสานักระบาดวิทยา และผลสารวจสภาวะสุขภาพของจังหวัดสกลนคร

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านบุคลากร
ด้านสังคม

ด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ

ด้านบุคลากร
ด้านสังคม

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพการให้บริการของสถานบริการ ให้เป็นที่หนึ่งของจังหวัด
สกลนคร คนนิคมน้าอูนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเอง (Self care) โดยมีอายุเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย
สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ
สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับหน่วยบริการในสังกัด
เพิ่มขีดความสามารถและอัตรากาลังคนด้านสุขภาพตาม Services Plan เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกาลังคน
เป็นเมืองสมุน ไพร และเมือ งแห่ งธรรมะ มีค วามหลากหลายทางด้า นเศรษฐกิ จ สั งคม และ
การเมือง เน้นสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
นโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ กลวิธี สามารถแก้ปัญหาสาคัญของพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
การจัดบริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านสุขภาพกับ อปท. และเครือข่ายภาคประชาชน
การมีระบบบริการสุขภาพและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอาเภอนิคมน้าอูน
ความสามัคคีของบุคลากร ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ความสุขของบุคลากรและองค์กร ความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการ คุณภาพการรักษาที่มีคณ
ุ ภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาล
ความเข้มแข็ง และความสามัคคี ของภาคีเครือข่าย มีทรัพยากรที่พร้อมในการบริหารจัดการด้าน
สุขภาพ

ค. ระบบการปรับปรุงการดาเนินการ
(13) ระบบการปรับปรุงการดาเนินการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน มีระบบงานที่สาคัญ 3 ระบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคม
น้าอูน ประกอบด้วย
1. ด้านการบริหาร โดยนากระบวนการ PMQA , ITA , GREEN&CLEAN Hospital ,การควบคุมภายใน
2.ด้านวิชาการและการบริการ โดยนากระบวนการ DHS , PDCA , CQI, Best Practices, 5ส., R2R KM และมีคู่มือ
งานวิจัย เพื่อเผยแพร่วิชาการประจาปี โดยการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดสู่งานวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ ,รพ.สต.
ติดดาว
3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค นากระบวนการ Lean มาปรับปรุงเพื่อลดระยะเวลารอคอย ควบคู่กับ
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

