PMQA : หมวด 1

หมวด 1
การนาองค์กร
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
๑.๑ การน้าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ : ผู้บริหารของส่วนราชการน้าองค์การอย่างไร
ให้อธิบายกิจกรรมที่ผู้บริหารทาด้วยตัวเอง ในการชี้นาและทาให้ส่วนราชการยั่งยืน อธิบายวิธีการที่
ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บริการที่ดีกับผู้รับบริการ สร้างนวัตกรรม และมีผลการดาเนินการที่ดี รวมทั้ง
อธิบายวิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
Category : หมวด 1 การนาองค์การ
Item: 1.1 การนาองค์กรโดยผู้ผู้บริหารของส่วนราชการ
No. ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
Question 1. วิสัยทัศน์และค่านิยม
A : Approach
ข้อ ๑ สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน และผู้แทนอาเภอนิคมน้าอูน ร่วมกับคณะกรรมการจัดทาแผน
แนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดสกลนคร เพื่อกาหนดทิศทางของจังหวัดสกลนคร
ข้อ ๒ สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน และผู้แทนอาเภอนิคมน้าอูน ที่ร่วมการทายุทธศาสตร์จังหวัดนา
ผลการประชุมมาระดมสมองโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน จากการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ
ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน อสม. เครือข่าย
ภาคประชาชน ผู้ให้บริการคู่ความร่วมมือ พันธมิตร ผู้ส่งมอบและทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง จากผลการดาเนินการ
ในอดีตทีผ่ ่านมา และผลงานวิจยั ด้านสาธารณสุข สถิติ แนวโน้มการเจ็บปุวยที่เป็นปัญหาในพื้นที่ (Area
Based) รวมทั้งนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ ๘
ข้อ ๓ สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน นาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลเพื่อกาหนดทิศทางขององค์การ
ได้แก่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ค่านิยม และเปูาหมายผลการดาเนินการในการประชุมจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ประจาปี
D : Deployment
การถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบตั ิ

L : Learning
การเรียนรู้

๑. สาธารณสุขอาเภอนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ค่านิยม และเปูาหมาย เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนางานสาธารณสุขอาเภอ เพื่อขอความเห็นชอบและรับรอง
๒. นา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ค่านิยม และเปูาหมาย ที่ผ่านการรับรอง สื่อสารถ่ายทอดทิศทาง
ดังกล่าว สู่บุคลากรตามลาดับสายบังคับบัญชา ทั้งในระดับอาเภอ และระดับพื้นที่ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านเวที การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ และการประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
๓. ถ่ายทอดแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ค่านิยม และเปูาหมาย แก่ พันธมิตร ผู้รับบริการ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ จดหมายข่าว เวปไซต์ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมกานันผู้ใหญ่บา้ น เป็นต้น เพื่อสร้างการ
รับรู้ความเข้าใจ ให้เกิดความร่วมมือการบูรณาการแผนแต่ละแผน ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันในทุก
หน่วยงานทุกระดับที่เกีย่ วข้อง
กลุ่มงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน มีการนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ค่านิยม
และเปูาหมาย ของหน่วยงาน มาใช้ในการออกแบบ และกาหนดทิศทางของแผนงานโครงการ ทาให้การ
ทางานมีทิศทาง ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จนถึงระดับแผนงานโครงการ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั่วทั้งหน่วยงาน และเห็นความสาคัญของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ค่านิยม และเปูาหมาย
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Question 1. วิสัยทัศน์และค่านิยม
I : Integration
การบูรณาการ
จุดแข็ง
จุดอ่อน

ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีการบูรณาการ
ร่วมกันในเครือข่าย และมีการบูรณการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ท้ายที่สุดคือ
สามารถนาไปเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรบริหารส่วยท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน มีความความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีอัธยาศัยดี สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มั่นต่อ
ค่านิยมของส่วนราชการ เช่น สื่อสารในเวทีประชุม และแบบอย่างที่ดีเรื่องสุขภาพ มีการสื่อสารไปยังผู้
ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ ในการนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ค่านิยม
และเปูาหมาย ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติจริง
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Question 2. การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
A : Approach
ข้อ 1 สาธารณสุขอาเภอ กาหนดนโยบายการกากับองค์กรที่ดี (OG) องค์กรคุณธรรมและความ
แนวทาง
โปร่งใส (ITA) การจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม มีระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และมีการ
กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติ
ธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักสานึกรับผิดชอบ และ 6)
หลักความคุม้ ค่า มากาหนดเป็นนโยบาย และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบตั ิของหน่วยงาน
ข้อ 2 สาธารณสุขอาเภอ เปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความ
คิดเห็น จัดทา และดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน หรือช่องทางอื่น ๆ
ข้อ ๓ กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีผรู้ ับผิดชอบชัดเจน ต้องมีการประกาศเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การซื้อจ้าง ของหน่วยงานต้องประกาศผ่านเวปไซต์สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทั้งหมด และต้องมีการรายงานผลทุกไตรมาส เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๔ กาหนดให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน และร้องทุกข์ได้อย่างน้อย ๕
ช่องทาง
ข้อ ๕ กาหนดให้มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน และชมรมมีกิจกรรมที่สื่อถึงการปูองกัน
และปราบปรามการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
D : Deployment 1. สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ประกาศเจตนารมณ์ในการปูองกันและปราบปราม การกระทาการทุจริต
การถ่ายทอดเพื่อ
ประพฤติมิชอบ พร้อมทาบันทึกข้อตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ทราบโดย
นาไปปฏิบตั ิ
ทั่วกันผ่านบอร์ดประกาศ จดหมายข่าว และเวปไซต์สานักงานฯ
๒. สร้างคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ และคู่มือตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านบอร์ดประกาศ
จดหมายข่าว และเวปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
๓. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การซื้อจ้าง ของหน่วยงานต้องประกาศผ่าน
ช่องทางสื่อสารสาธารณะได้แก่ เวปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
๔. สร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน และร้องทุกข์ได้ไว้ ๕ ช่องทาง ได้แก่ ๑) ร้องเรียน
โดยตรงที่จุดประชาสัมพันธ์ของสานักงานสาธารณสุข ๒) ผ่านเพจ facebook สานักงานสาธารณสุข
อาเภอนิคมน้าอูน ๓) ผ่านจดหมายอิเลคทอนิกซ์ ๔) ผ่านโทรศัพท์ของสานักงานสาธารณสุข ๕) ผ่านสาย
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Question 2. การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
ด่วนสาธารณสุขอาเภอ (มือถือ)
L : Learning
คณะกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมายซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรม / ITA /ตรวจสอบภายใน/
การเรียนรู้
ควบคุมภายใน /นิเทศติดตาม ประเมินตามเกณฑ์ ทุกแห่งปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามระเบียบปูองกันการทุจริต และโดยกระบวนการที่สร้างขึ้นทาให้เกิดรูปแบบและขั้นตอนการทางานที่
ชัดเจน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทุกฝุาย ทุกงานในหน่วยงาน
I : Integration
มีการบูรณาการในการทางานทั้งการดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
การบูรณาการ
ชอบ การดาเนินงานองค์กรคุณธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้มีความเชื่อมโยง เพื่อ
สุขภาพที่ดีของประชาชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของ
ประชาชนเป็นลาดับแรก
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นา และยึดมั่นธรรมาภิบาล
2. มีเวปไซต์ของหน่วยงานเอง สามารถดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
จุดอ่อน
๑. นโยบายการกากับองค์กรที่ดี (OG) ยังไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ไม่มีการประเมินผล
๒. ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน และชมรมมีกิจกรรมที่สื่อถึงการปูองกันและปราบปรามการกระทาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ยังไม่เป็นรูปธรรม
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Category : หมวด 1 การนาองค์การ
Item: 1.1 การนาองค์กรโดยผู้ผู้บริหารของส่วนราชการ
No. ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
Question 3. การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน
A : Approach
แนวทาง

D : Deployment
การถ่ายทอดเพื่อ
นาไปปฏิบตั ิ

L : Learning
การเรียนรู้

I : Integration
การบูรณาการ
จุดแข็ง
จุดอ่อน

ข้อ 1 สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน สร้างการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อ 2 สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองในสิ่งที่สนใจ และนามาพัฒนางานของตนเอง
ข้อ 3 สร้างระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูร่ ุ่นของคนในหน่วยงาน
ข้อ 4 สร้างบรรยากาศการทางานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
ข้อ 5 สาธารณสุขอาเภอกาหนดนโยบายส่งเสริม เชิดชูคนในองค์กรที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ
ยกระดับการทางานได้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ที่มาจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และสร้าง
ความเป็นเจ้าขององค์กร มีการระดมทุนทุกภาคส่วน และบริหารทุน และใช้เงินโดยความเห็นชอบร่วมกัน ว่า
จะพัฒนาสานักงานสาธารณสุขอาเภอไปในทิศทางใด
๒. จัดการฝึกอบรมบุคลากร โดยมีการสารวจความต้องการ จัดกลุม่ สาระที่ต้องการเรียนรู้ จัดทาแผนพัฒนา
และจัดการฝึกอบรม
เพื่อต่อยอดในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
๓. มีการดาเนินงานระบบพี่เลี้ยงที่หน้างาน (On job training) โดยให้รุ่นพี่ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้าน
นั้น ๆ ฝึกอบรมบุคลากรรุ่นใหม่ เช่น การไปบันทึกข้อมูล JHCIS ของบุคลากรใหม่กับรุ่นพี่ นอกจากนั้นยังมี
การเรียนรู้ผา่ น
Best
practice
ของระดับอาเภอ
๔. คณะกรรมการ หรือคณะทางาน สาหรับภารกิจต่าง ๆ โดยอาศัย คาสั่งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ โดยคณะกรรมการจะมีการประชุมทาแผน (Plan) ดาเนินการตามหน้าที่ (Do) ประเมินผลสิ่งที่ทา
(Check) และนาสิ่งที่เรียนรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาต่อไป (Act) ตัวอย่างกระบวนการนี้ได้แก่ การดาเนินงานตาม
ตัวชี้ชัด QOF ของเขตสุขภาพที่ ๘ จะพบปัญหาในการดาเนินการไม่ผ่านเปูาหมาย เมื่อพบปัญหา
คณะทางานใช้กระบวนการ PDCA ค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดสาหรับดาเนินการจนบรรลุเปูาหมายได้ทกุ ตัวชี้วัด
๕.
ผู้ที่สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือ ผูม้ ีผลปฏิบตั ิงานทีอ่ ยู่ระดับน่าชื่นชม จะถูกนามาพิจารณาความดี
ความชอบในการปฏิบัตริ าชการ หรือ เสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่น หรือ ได้รับคาชมเชยจากสาธารณสุขอาเภอ
ในที่ประชุม หรือในสื่อออนไลน์ เช่น facebook และกลุ่มไลน์ เป็นต้น
๑. บุคลากร อยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ พร้อมที่สร้างนวัตกรรม ที่นามาใช้สร้างคุณค่าให้ตนเอง
และองค์กร
๒. องค์กรมีความมั่นคงด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรมีความสามารถที่หลากหลาย มีการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กรแบบไม่สิ้นสุด เกิดบุคลากรรุ่นใหม่มาทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุงาน ลดความเสี่ยงต่อผล
ปฏิบัติงานที่ควบคุมไม่ได้เนื่องจากการสูญเสียบุคลากร
๓. องค์กรสามารถสนองความต้องการของผู้มีส่วนเสียได้ เพราะผู้สว่ นได้ส่วนเสียมาเป็นองค์กร ทาให้มีเป็นที่
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียทาให้องค์กรมีความมั่งคงและยั่งยืน
๑. บุคลากรที่ผ่านการเรียนรู้ ทาให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กาหนด
๒. กระบวนการประเมินทาให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนางาน ทาให้ผลงานผ่านเกณฑ์ ระดับอาเภอ/จังหวัด
๑. สาธารณสุขอาเภอเห็นความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรอบการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒. บุคลากรที่มีอยู่มคี วามรู้ความสามารถมากพอ ที่จะเป็นพี่เลีย้ งในการทางานให้คนรุ่นใหม่
การพัฒนาบุคลากรบางสาขา จาเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอก ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก
ในขณะที่หน่วยงานไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน
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Category : หมวด 1 การนาองค์การ
Item: 1.1 การนาองค์กรโดยผู้ผู้บริหารของส่วนราชการ
No. ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
Question 4. การสื่อสาร
A : Approach
ข้อ ๑ ใช้ความสาพันธ์แบบครอบครัวในการทางานร่วมบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทาง
ข้อ ๒ สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ใช้สื่อออนไลน์ และเป็นผู้เปิดในการติดต่อสื่อสารโดยตรง
ข้อ ๓ กาหนดให้สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ใช้สื่อออนไลน์ โอกาส หรือเวทีต่าง ๆ ในการยกย่องชื่นชม
และให้รางวัลแก่ผู้มผี ลงาน หรือน่ายกย่องชื่อชม
ข้อ ๔ กาหนดแนวทางสื่อสารขององค์กรแบบหลายช่องทางเพื่อปูองกันการตกหล่นข่าวสารที่สาคัญ
D : Deployment ๑. สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ให้ความสาคัญต่อโอกาสต่าง ๆ ของบุคลากร และภาคีเครือข่ายที่สาคัญ
การถ่ายทอดเพื่อ
ได้แก่ อวยพรวันเกิดในที่ประชุมบุคลากร การเยี่ยมไข้เมื่อเจ็บปุวย หรือคลอดบุตร เป็นประธานในพิธีสาคัญ
นาไปปฏิบตั ิ
เช่น งานแต่งงาน งานฌาปนกิจศพ เป็นต้น เชิญผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เช่น นายอาเภอ หัวหน้าส่วน ประธาน
ชมรม อสม. มารับประทานอาหารร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ
๒. บุคลากร และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ทุกคนสามารถติดต่อโดยตรงถึงสาธารณสุขอาเภอ ได้โดยตรงทาง
โทรศัพท์ หรือ ไลน์ส่วนตัวได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และหากมีปัญหาสามารถเข้าพบได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
๓. สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ใช้ช่องทางในการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรที่มผี ลงานในหลายช่องทาง
ได้แก่ เพจ facebook ของสานักงานสาธารณสุข กลุ่มไลน์ คปสอ.นิคมน้าอูน กลุ่มไลน์ สสอ.นิคมน้าอูน
กล่าวชื่นชมและมอบช่อดอกไม้
ณ
ที่ประชุมประจาเดือน
เป็นต้น
๔. สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน มีระบบสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อปูองกันการตกหล่นข่าวสาร
สื่อสารที่สาคัญ ดังนี้ โทรศัพท์ จดหมายอิเลคทอร์นคิ กลุ่มไลน์ที่เป็นทางการ เพจ facebook สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ และเวปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
L : Learning
๑. การเรียนรู้การนาเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ร่วมกับทักษะที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ของสาธารณสุข
การเรียนรู้
อาเภอ ทาให้เกิดการสื่อสารไร้ข้อจากัด ไม่วา่ จะเป็น คน เวลา หรือ สถานที่ ทาให้การทางานเป็นไปด้วย
ความคล่องตัว ไม่ติดขัด
๒. เกิดการเรียนรูร้ ะดับบุคลากร ในเรื่องการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล และองค์กร
I : Integration
๑. บุคลากรใช้การเรียนรู้ที่เกิดระบบสื่อสารขององค์กร ทาให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น
การบูรณาการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กาหนด
๒. ความสามารถในการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร แบบไร้ข้อจากัด ส่งเสริมให้เกิดการความสามารถ ในการแข่งขัน
ทั้งในระดับอาเภอ/จังหวัด
จุดแข็ง
๑. สาธารณสุขอาเภอ เห็นความสาคัญกับการสื่อสารสมัยใหม่ และเป็นตัวอย่างในการนาเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในการสื่อสารการทางาน
๒. บุคลากรส่วนใหญ่มคี วามรูค้ วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ทาให้มีการสือ่ สารได้
รวดเร็วขึ้นผ่านช่องทางกลุ่ม line และการประชุมผ่านกลุ่มเครือข่ายบุคลากร กลุ่มต่าง ๆ มีทั้งผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสื่อสารได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
จุดอ่อน
๑. บุคลากรบางกลุม่ จะติดขัดเรื่องการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้บุคลากรกลุ่มนีต้ กหล่นข่าวสารได้
๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารสมัยใหม่มีราคาแพง และอุปกรณ์บางอย่างยังมีข้อจากัด เช่น เก่า หรือชารุด

หมวด 1 : การนาองค์กร : สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมนาอูน

5

PMQA : หมวด 1

Category : หมวด 1 การนาองค์การ
Item: 1.1 การนาองค์กรโดยผู้บริหารของส่วนราชการ
No. ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขอบองค์การ
Question 5. การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
A:
ข้อ 1 ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณภาพด้านบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท
Approach
ร่วมกับการสร้างค่านิยม “NIKHOM ; สนับสนุนเครือข่าย, มีระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี,การจัดการองค์ความรู้,การมีสุขภาพดี, เป็นอ
แนวทาง
การปฏิบัติงานเป็นทีม,มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี” เป็นวัฒนธรรมองค์การ ร่วมกันด้วยอัตรากาลัง 31 คน และอาสาส
เครือข่ายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จานวน 279 คน โดยกาหนดเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 8 เรื่อง โดยพิจารณาจาก ควา
(Policy Need) ความต้องการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Need) และความต้องการด้านพันธกิจ (Business Need)
(Area Based) สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ข้อ 2 สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน/ ได้กาหนดให้นากระบวนการ PDCA มาใช้ในการดาเนินการพัฒนางาน โดยเน้นให้มรี ะบบการ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในทุกด้าน เพือ่ นามา SWOT หาจุดอ่อนจุดแข็ง ขององค์การ และนาผลการวิเคราะห์ทีได้มากาหนด เป็นวิสัยทัศ
การกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนางาน นายุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทาแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ ในแต่ละด้านโดยการน
และฉกฉวยโอกาสที่มีอยูไ่ ปใช้ในการพัฒนางานเพื่อแก้จุดอ่อน และภาวะคุกคาม เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับ
ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุวสิ ัยทัศน์ ตามที่กาหนด โดย กาหนดให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานทาความเข้าใจกับนโยบาย และสภาพ
มีภาคประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการดาเนินการ แล้วกาหนดตัวชี้วัด ตามบริบทของแต่ละเรื่องให้ส
ปัญหาของพื้นที่ พร้อมรายละเอียดประกอบตัวชี้วัดให้ชัดเจน จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน ถ่ายทอดไปสูผ่ ู้ปฏิบัติอย่างทั่วถึง ควบคุมกากับก
นิเทศ ประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง โดยการจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับจากส่วนกลางและกรม กอง ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนแสวงหา
หน่วยงานพันธมิตร และหน่วยงานร่วมภารกิจ มาดาเนินการอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดสานึกในความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขปัญห
ข้อ 3 ผู้บริหาร ได้กาหนดความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ ผู้บริหารของส่วนราชการพิจารณาถึงการสร้างความสมดุลของคุณ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกลุม่ ต่างๆ โดยกาหนดรูปแบบมาตรฐานการบริการ ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมการฟื้นฟูและการค
อย่างมีคุณภาพและมีความพึงพอใจในการบริการ โดยให้มีการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มสี ่วนได
ความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ และนามาพัฒนางาน จากนั้นจึงวัดผลด้วยการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรวมทั้งผูม้ ีส่วนไ
จะต้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ให้มีกล
ข้อเสนอแนะในการให้บริการของหน่วยงาน การสื่อสารผ่านระบบสือ่ อนไลน์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาหารูปแบบ แนวทางในการแก้ไข
มีคุณภาพ พร้อมทั้งกาหนดตัวชี้วดั ในการดาเนินงาน เพื่อจะให้ประชาชนได้รับบริการในด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพและเกิดความ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนเห็นความสาคัญมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพขอ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ในกรณีที่มีอุบัติการณ์ทไี่ ม่พึงประสงค์ รวมทั้งมีระบบการปูองกันมิให้เกิดกรณีพิพ
ขั้นตอนปฏิบัติและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งผูร้ ับบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
D:
1. สาธารณสุขอาเภอได้มีการถ่ายทอดแนวทาง/กระบวนการปฏิบตั ิงาน (การสร้างบรรยากาศทีด่ ี) ไปปฏิบตั ิครบทุกหน่วยงานในส
Deployment ชี้แจง ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (line, facebook, website) และเป็นผู้นาการปฏิบตั ิในหลายกิจกรรม เช่น การประชุมเชิงป
การถ่ายทอด ทบทวนผลปฏิบตั ิงาน (Retreat) เป็นต้น
เพื่อนาไป
2. จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเผยแพร่ทางเอกสาร และทางสื่อออนไลน์
ปฏิบัติ
3. เปิดช่องทางการสื่อสาร ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจร่วม ทั้งผู้รับบริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งม
ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์
๔. สาหรับผู้มีปัญหาในการปฏิบัตงิ านที่ขาดความชานาญ ใช้ระบบพี่เลี้ยงหน้างาน (On job training) โดยให้รุ่นพี่ที่มคี วามรู้ความ
ฝึกอบรมบุคลากรรุ่นใหม่ เช่น การไปบันทึกข้อมูล JHCIS ของบุคลากรใหม่กับรุ่นพี่ นอกจากนั้นยังมีการเรียนรู้ผา่ น Best practice
L : Learning 1. มีการประเมินผลการดาเนินงานโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปีละ 2 ครั้ง
การเรียนรู้
2. สาธารณสุขอาเภอเป็นผู้นาสูงสุด (CEO) ใน ระดับอาเภอ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ ๓ คน ทีด่ ูแลด้านบริหาร ด้า
ด้านส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค มีคณะกรรมการ คณะทางานชุดต่างๆ และผูร้ ับผิดชอบงานในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ร
งาน (Project Manager) เป็นทีมคร่อมสายงานทาหน้าที่คอยช่วยเหลือการปฏิบตั ิราชการ ทั้งในการบริหาร และวิชาการการใน
ระดับพื้นที่ เชื่อมโยงกับเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทั้งหมดถูกจัดตั้งขึ้นเป็นทีมงาน (Team Wo
เครือข่าย ทาหน้าที่กาหนด แนวทางมาตรการ และขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบัติ และการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินการ โดย
หมวด 1 : การนาองค์กร : สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมนาอูน

6

PMQA : หมวด 1

Category : หมวด 1 การนาองค์การ
Item: 1.1 การนาองค์กรโดยผู้บริหารของส่วนราชการ
No. ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขอบองค์การ
Question 5. การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ตัดสินใจในการบริหารจัดการงานภายในอาเภอ เพื่อพัฒนาสู่เปูาหมายที่กาหนด
3. มีการวิเคราะห์แบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กรและนาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง โดยผู้บริหารได้กาห
ศึกษาวิจัยจากงานประจา (R2R) และเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายปีงบประมาณ โดยมีการส่ง
เวทีต่าง ๆ
I:
1. มีการถ่ายทอด นโยบาย และยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศ
Integration สื่อสารโดยผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
การบูรณาการ 2. มีการนารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานที่ประสบผลสาเร็จทีด่ ี หรือ Best practice มาร่วมกันถอดบทเรียน โดยผู้ให้บริการ ผ
ได้ส่วนเสีย เพื่อนาจุดเด่น จุดด้อยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้สมั ฤทธิ์ผล และเกิดความพึงพอใจทุกฝุา
จุดแข็ง
1. กาหนดรูปแบบในการปฏิบตั ิงานโดยกาหนดให้รูปแบบ PDCA มาใช้ในการดาเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ในทุกระดับเพ
อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น พัฒนาระบบการทางานที่มคี ุณภาพคู่คณ
ุ ธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ
ด้วยความเป็นผู้นา ทาให้เกิด วัฒนธรรมองค์การในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขทั้งอาเภอ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. ผู้บริหาร “สร้างแรงบันดาลใจ ให้ใจบันดาลแรงแก่กันและกัน” เพื่อกระตุ้นให้เกิดพลังในการดาเนินงาน โดย ถ่ายทอดเทคโน
ของนักพัฒนา เพื่อให้เกิดพลังในการพัฒนาอย่างสูงสุด
4.การนาเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น ไลน์ มาเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
จุดอ่อน
การประเมินความคาดหวังของผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย จึงยังไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการก
ต่อผลการดาเนินงานที่สมบูรณ์มากขึ้นได้

๑.2 การก้ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม : ส่วนราชการด้าเนินการอย่างไรในการก้ากับดูแลของ
ส่วนราชการ และท้าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้อธิบายแนวทางที่ส่วนราชการใช้กากับดูแลและการปรับปรุงการนาองค์การ

ให้อธิบายวิธีการที่ส่วน

ราชการสร้างความมั่นใจว่า มีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ทา
ให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
Category : หมวด 1 การนาองค์กร
Item: 1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
No. ก. การกากับดูแลองค์การ
Question 6. ระบบการกากับดูแลองค์การ
A : Approach
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน มีนโยบายกากับดูแลองค์กร ดังนี้
แนวทาง
1. นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน่วยเหนือในการกากับดูแล ได้แก่
- ทีมตรวจราชการกรณีปกติและตรวจราชการแบบบูรณาการ ปีละ 2 ครั้ง
- มีตัวชี้วัดของการตรวจราชการ
- คณะกรรมการระดับจังหวัด ติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปลัดกระทรวง /PA ผู้ตรวจ
ปีละ 4 ครั้ง
- พัฒนาคู่มือการตรวจราชการและกรอบแนวทางการนิเทศงานที่ชัดเจน
- พัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และช่องทางที่เข้าถึงที่สะดวก
๓. จัดให้มีคณะกรรมการสนับสนุน และประเมินผลประจากลุ่มโซนหน่วยบริการทั้ง ๔ กลุ่ม
๔. เพิ่มช่องทางติดตามงานแบบออนไลน์
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๕. เยี่ยมเสริมพลังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
D : Deployment 1. ทีมคณะกรรมการสนับสนุน และประเมินผลประจากลุ่มโซน ออกเยี่ยมเสริมพลัง หน่วยบริการที่ควบคุมภายใน
การถ่ายทอดเพื่อ และการบริหารความเสี่ยง หน่วยบริการที่มคี วามเสี่ยง หรือเป็นหน่วยบริการเปูาหมายของทีมตรวจราชการกรณี
นาไปปฏิบตั ิ
ปกติและตรวจราชการแบบบูรณาการ และคณะกรรมการระดับจังหวัด ติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัด PA
ปลัดกระทรวง /PA ผู้ตรวจ
๒. สร้างคู่มือการตรวจราชการและกรอบแนวทางการนิเทศงาน และคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยเผยแพร่
และเข้าถึงได้ทางเวปไซต์สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
๓. มีช่องทางติดตามงานแบบออนไลน์ โดยผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อกากับดูแลออนไลน์ กระตุ้นหน่วยบริการที่ผลงานไม่
ดี ตลอดจนสื่อสารการแก้ไข และดาเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมทั้งส่งคู่มือ และข้อมูลที่จาเป็นตามที่ร้องขอใน
ลักษณะการสื่อสาร ๒ ทาง โดยสาธารณสุขอาเภอจะเป็นผู้ติดตามเองในกรณีภารกิจที่เป็นนโยบายสาคัญ หรือ
เร่งด่วน
๕. สาธารณสุขอาเภอเยีย่ มเสริมพลังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ณ หน่วยบริการ
ที่มีปัญหา โดยเน้นการรับฟังปัญหา และหาแนวทางสนับสนุน สาคัญที่สุดคือ เน้นการให้กาลังใจผู้ปฏิบัติงาน
L : Learning
๑. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยเน้นการรับฟังปัญหา และหาแนวทางสนับสนุน ทาให้เกิดการ
การเรียนรู้
กากับดูแลงาน หรือหน่วยบริการในสังกัด และบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตร ไม่มีความวาดระแวง หรือความรู้สึกแย่ต่อผู้
กากับดูแล
๒. การนาเทคโนโลยีการสื่อสารได้แก่ไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการกากับดูแลองค์กร หากใช้อย่าง เหมาะสม แยก
ระหว่างกลุม่ งาน กับกลุ่มพูดคุยทัว่ ไป โดยเฉพาะการที่ผู้บริหารมาร่วมใช้งานในการติดตามงานด้วย ทาให้เกิดความ
เป็นทางการ ทาให้การทางานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
I : Integration
มีการบูรณาการด้าน RM กับแผนยุทธศาสตร์ หมวด 2
การบูรณาการ
จุดแข็ง
1. สาธารณสุขอาเภอแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น กากับดูแลด้วยความเป็นมิตร
๒. การนาเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น ไลน์ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
จุดอ่อน
การกากับดูแลมีหลายเรื่องหลายงาน ส่วนใหญ่ยังไม่บรู ณาการกัน ทาให้กากากับดูแลต้องทามากครั้ง หรือซ้าซ้อน
Category : หมวด 1 การนาองค์กร
Item: 1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
No. ก. การกากับดูแลองค์การ
Question 7. การประเมินผลการดาเนินการ
A : Approach
การจัดระบบการประเมินผลการดาเนินการ ของผู้บริหารส่วนราชการ ได้มีการจัดทาคารับรองการ
แนวทาง
ปฏิบัติราชการ และมีการลงนามคารับรองการปฏิบัตริ าชการของผูบ้ ริหารระดับอาเภอ หัวหน้า
กลุ่มงาน/งาน และผู้บริหารระดับอาเภอจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการ และมีการลงนามคา
รับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารระดับตาบลและนาผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา
ผลงานและความดีความชอบ ในด้านการกากับดูแลองค์การ ผูบ้ ริหารได้ประกาศนโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดี ครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 2) ด้านการเงินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 3)ด้านการ
ปกปูองผลประโยชน์ของประเทศและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ด้านธรรมาภิบาล
D : Deployment
หน่วยงานในสังกัด นาแนวทางการประเมินผลการดาเนินการของผูบ้ ริหารส่วนราชการ และการ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ กากับดูแลองค์การ เป็นแนวทางในการกากับองค์การทุกหน่วยบริการในสังกัด
L : Learning
มีระบบการประเมินการดาเนินการ และการกากับดูแลองค์การ ของผู้บริหารส่วนราชการ โดยใช้
การเรียนรู้
ผลการประเมินตามรอบการประเมินผลงาน 6 เดือน 12 เดือน
I : Integration
การบูรณาการ

มีระบบการประเมินผลงานและการกากับดูแลองค์การที่บูรณาการกับระบบบริหารยุทธศาสตร์
ขององค์การซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้
หมวด 1 : การนาองค์กร : สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมนาอูน
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PMQA : หมวด 1
จุดแข็ง
จุดอ่อน

สาธารณสุขอาเภอให้ความยุติธรรมในการประเมินผลโดยแบ่งการประเมินผลออกเป็นกลุ่ม ๆ
วิชาชีพ หรือลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
การนาผลการปฏิบัติงานมาเรียนรูไ้ ม่ต่อเนื่อง

Category : หมวด 1 การนาองค์กร
Item: 1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
No. ข. การประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
Question 8. การประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
A : Approach
ข้อ 1 ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักธรร
แนวทาง
มาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 1)หลักนิติธรรม 2)หลักคุณธรรม 3)หลักความโปร่งใส 4)หลักการมี
ส่วนร่วม 5)หลักสานึกรับผิดชอบ และ 6)หลักความคุ้มค่า
ข้อ 2 ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการปูองกันและปราบปรามการ
กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ กาชับการถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 3. ใช้แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อใช้ประเมินและพัฒนา
องค์กรอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
ข้อ 4. กาหนดมาตรการเพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง มีความเสีย่ งสูง
ที่เป็นนโยบาย หรือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
D : Deployment
1. เผยแพร่นโยบายและการประกาศเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และรูปแบบที่กาหนดไว้
2. การดาเนินงานอย่างความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ทั้งข้อเท็จจริง
เหตุผล และการใช้ดลุ พินิจของผู้ใช้อานาจ
L : Learning
1. ตรวจสอบระดับความรูค้ วามเข้าใจและทักษะในการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การเรียนรู้
ว่า เจ้าหน้าที่แต่ละรายมีความรูค้ วามสามารถเพียงพอสาหรับปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆ หรือไม่
เพียงใด
2. จัดการเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านกฎหมายและระเบียบที่จาเป็น
หมวด 1 : การนาองค์กร : สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมนาอูน
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I : Integration
การบูรณาการ
จุดแข็ง
จุดอ่อน

อย่างเพียงพอ
มีการบูรณาการในการทางานทั้งการดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การดาเนินงานองค์กรคุณธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้มี
ความเชื่อมโยง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
และเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนเป็นลาดับแรก
มีการแบ่งหน้าที่ และมอบหมายงาน ให้บุคคลและกลุม่ งานที่ชัดเจนในการตามกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
ขาดความชานาญในการใช้กฎหมาย หรือระเบียบที่มีขึ้นใหม่ เช่น พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

Category : หมวด 1 การนาองค์กร
Item: 1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
No. ข. การประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
Question 9. การประพฤติปฏิบัตอิ ย่างมีจริยธรรม
A : Approach
ข้อ 1 ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักธรร
แนวทาง
มาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 1)หลักนิติธรรม 2)หลักคุณธรรม 3)หลักความโปร่งใส 4)หลักการมี
ส่วนร่วม 5)หลักสานึกรับผิดชอบ และ 6)หลักความคุ้มค่า
ข้อ
2 ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้โรงพยาบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกแห่งเป็นองค์กรคุณธรรม
มีการพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
ข้อ 3 ใช้แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อใช้ประเมินและพัฒนา
องค์กรอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
D : Deployment
1. สาธารณสุขอาเภอ และหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัด มีการประกาศนโยบายและประกาศ
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ เจตนารมณ์ที่จะดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม และการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)
2. มีคณะทางาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และมีกาติดตาม
ประเมินผลและมีการวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงพัฒนางานทุกปีงบประมาณ
L : Learning
1. พิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการ บุคลากรที่มีการดาเนินงานได้ผลดีเยีย่ ม เป็นทีช่ ื่นชม และให้
การเรียนรู้
กาลังใจ และให้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้แก่บริการอื่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ
2. มีการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานหรือชมรมที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมดีเด่นในระดับ
หมวด 1 : การนาองค์กร : สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมนาอูน
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I : Integration
การบูรณาการ
จุดแข็ง
จุดอ่อน

อาเภอ เพื่อเป็นตัวแทนส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงาน เชิดชู
และยกย่องคนดี หน่วยงานและชมรมที่มผี ลงานดีเด่น เป็นประจาทุกปี
มีการบูรณาการในการทางานทั้งการดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การดาเนินงานองค์กรคุณธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้มี
ความเชื่อมโยง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
และเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนเป็นลาดับแรก
มีผู้รับผิดชอบงานพัฒนา และส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานชัดเจน และผ่านการอบรม
๑. เวทีในการนาเสนอผลงาน เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ชื่นชมหน่วยงาน องค์กร และเจ้าหน้าที่ ที่มี
การปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยมเพื่อเป็นต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรูย้ ังมีน้อย
๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ขาดความต่อเนื่อง และยั่งยืน

Category : หมวด 1 การนาองค์กร
Item: 1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
No. ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
Question 10. ความผาสุกของสังคม
A : Approach
ข้อ ๑ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส ลดปุวยลดโรค เพื่อให้คนในชุมชน มีพฤติกรรม
แนวทาง
สุขภาพที่เหมาะสม ปูองกันการเกิดโรคทั้งติดต่อและติดต่อ ประชาชนสุขภาพแข็งแรง ทาให้ทุกคน
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
ข้อ ๒ สนับสนุนการดาเนินการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุภาพ ในโรงเรียนทุกโรง โดยปลูกฝังให้
นักเรียน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และนาไปปฏิบตั ิที่บ้าน รวมทั้งแนะนาผู้ปกครองให้ปฏิบัติตาม
ส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้งครอบครัว
ข้อ ๓ การดาเนินการหมูบ่ ้านจัดการสุภาพ และตาบลจัดการสุขภาพ โดยให้มีการดาเนินการทุก
หมู่บ้าน และชุมชนในพื้นที่
D : Deployment
๑. มีการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ในหลายช่องทาง ได้แก่ ทาง WEB SITE ทาง
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ ไลน์ และทาง หอกระจายข่าว
๒. มีการแจ้งข่าวทุกช่องทาง เกี่ยวกับการระบาดของโรค ที่สาคัญ โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
ทั่วโลกที่มีผลให้ผู้ทตี่ ิดโรคเสียชีวิตหรือพิการ ที่มีโอกาสระบาดมาถึงประเทศไทย เพื่อให้ประชาชน
ช่วยกันควบคุมปูองกัน และแจ้งเบาะแส ผูส้ งสัย แก่หน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดาเนินการทาง
ระบาดวิทยาต่อไป
๓. ประสานพลังกับภาคีเครือข่ายในอาเภอ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการมีสุขภาวะ ทั้งใน
รูปแบบ การประสานกิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรม หรือ การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ
และปูองกันภัยสุขภาพ ต่าง ๆ ทั้งในระดับตาบล และอาเภอ
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มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านสุขภาพ ในโครงการการจัดการระบบสุขภาพอาเภอ (DHML) โดยแต่
ละพื้นที่ มีแนวปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICE) ที่เหมือนและแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละพื้นที่นาไป
ประยุกต์ใช้ ทาให้เกิดผลดี ทั้งด้านสุขภาพ ตลอดจนการพึ่งพาอาศัย แบ่งปัน เอื้ออาทร กัน ทาให้
ชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างผาสุก
มีการบูรณาการการทางานด้านสุขภาพ ร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ ภาคีเครือข่าย
ได้แก่ ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นาทางศาสนา ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ
ในพื้นที่ อาทิเช่น ครู อาจารย์ ครู ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น
๑. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานทั่วทั้งองค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
๒. บุคลากรในหน่วยงานมีความเชีย่ วชาญในงาน
3. ภาคีเครือข่ายมีความสามัคคี ทางานเป็นทีม
หน่วยงานขาดงบประมาณในการทางานเชิงรุก เนื่องจากหน่วยงานขาดสภาพคล่องทางการเงิน
จาเป็นต้องหาแหล่งงบประมาณภายนอกมาทางาน

Category : หมวด 1 การนาองค์กร
Item: 1.2 การกากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
No. ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
Question 11. การสนับสนุนชุมชน
A : Approach
ข้อ ๑ ใช้ระบบสุขภาพอาเภอ (DISTRICT HEALTH SYSTEM : DHS) ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
แนวทาง
สาธารณสุขในระดับอาเภอ ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงมาจาก ระดับหมูบ่ ้าน / ชุมชน โดยมีการบูรณา
การร่วมกับงานของส่วนราชการอืน่ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีเครือข่ายในชุมชน มีส่วนร่วม
ข้อ ๒ การสนับสนุนให้ หมู่บ้านและชุมชน ดาเนินการตามเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ และตาบล
จัดการสุขภาพ ซึ่งจะทาให้ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญ และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในชุมชน
ข้อ ๓ ผู้บริหารระดับอาเภอ และตาบล ให้ความสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ในชุมชน
D : Deployment
ประชุม คณะกรรมการระบบสุขภาพอาเภอ ซึ่งประกอบด้วย นายอาเภอเป็นประธาน หัวหน้าส่วน
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้นาชุมชน ฯลฯ โดยสาธารณสุขอาเภอ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ซึ่งการประชุมเน้นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับอาเภอ ร่วมบูรณาการ การ
ทางานกับส่วนราชการอื่น
L : Learning
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลีย่ นสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างชุมชน หรือระหว่างตาบล
I : Integration
การสนับสนุนการดาเนินงานสาธารณสุขในชุมชน ร่วมกับงานของส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การบูรณาการ
ทาให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย ในการที่จะทาให้ชุมชนมี สุขภาพดี อยู่ดีกินดี และอยู่
รวมกันอย่างเป็นสุข
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๑. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานทั่วทั้งองค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
๒. บุคลากรในหน่วยงานมีความเชีย่ วชาญในงาน
หน่วยงานขาดงบประมาณในการทางานเชิงรุก เนื่องจากหน่วยงานขาดสภาพคล่องทางการเงิน
จาเป็นต้องหาแหล่งงบประมาณภายนอกมาทางาน
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