
ลักษณะส ำคัญขององค์กร 
 

 1. ลักษณะองค์กำร 
 

     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ   จังหวัดอุบลรำชธำนี   เป็นหน่วยรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคใน
ระดับอ ำเภอ สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (มีฐำนะเป็นตัวแทนกระทรวงสำธำรณสุขในระดับอ ำเภอ) มีสำธำรณสุข
อ ำเภอม่วงสำมสิบเป็นผู้บริหำรหน่วยงำน  พร้อมทั้งยังเป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
และส ำนักธรรมนูญอ ำเภอม่วงสำมสิบ  สำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยอ ำเภอม่วงสำมสิบ และสำยกำร
ประสำนงำนขึ้นตรงต่อ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรระบบสุขภำพในเขตพ้ืนที่
อ ำเภอม่วงสำมสิบ ตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข  โดยมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่ตั้งอยู่ในทุก
ต ำบล เป็นหน่วยบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ขึ้นตรงต่อสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ จ ำนวน  24 
แห่ง สถำนบริกำรสำธำรณสุขทั้ง  24 แห่ง เป็นหน่วยประสำนงำนด้ำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอกับหน่วยงำน 
องค์กร ทั้งภำครัฐภำคเอกชนและภำคประชำชน ในส่วนระดับอ ำเภอ ประกอบด้วย หน่ วยงำนต่ำงๆ ในสังกัด
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลำโหมกระทรวงศึกษำธิกำร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเป้ำหมำยเดียวกัน คือ ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี เป็นส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนภำยใต้กำรบริหำรแบบบูรณำกำรของอ ำเภอม่วงสำมสิบ ร่วมกับส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ในระดับอ ำเภอ 
อ ำเภอม่วงสำมสิบมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 14 ต ำบล  158  หมู่บ้ำน 7 ชุมชน ประชำกร  85,005 คน (ข้อมูล
ประชำกร จำกฐำนข้อมูล HDC ณ วันที่ 30  พฤศจิกำยน  2563) 
 
ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร 
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี มีพันธกิจดังต่อไปนี้ 

1.  จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ  
2.  ด ำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ  
3. ก ำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุข ในเขต พ้ืนที่อ ำเภอ 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและ มีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ  
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอให้ เป็นไปตำมนโยบำย

ของกระทรวง  
5.  พัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนสุขศึกษำ และกำรสื่อสำรสำธำรณะด้ำนสุขภำพ ในเขต พ้ืนที่อ ำเภอ  
6.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
(2.)วิสัยทัศน์ และค่ำนิยมเป็นผู้น ำด้ำนสุขภำพ รวมพลังภำคีเครือข่ำย เพื่อประชำชนสุขภำพดี 

วิสัยทัศน์(Vision)  วินัยดี  มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ  พัฒนำเป็นนิจ  จิตบริกำร  ท ำงำนเป็นทีม 

เป้ำประสงค์(Goals) 1.) ประชำชนสุขภำพดี คือ ประชำชนมีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่ำ 85 ปี 
และอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดีเม่ือแรกเกิด ไม่น้อยกว่ำ 75 ปี 
2.) เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข คือ บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขได้รับกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 
3.ระบบสุขภำพยั่งยืน คือ ประชำชนมีระบบสุขภำพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้
รอยต่อ เป็นธรรม และม่ันคงทำงสุขภำพ มุ่งพัฒนำสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่ำงมีควำมสุข 
สร้ำงควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนำแล้ว 



ค่ำนิยมร่วม(Core Value) MOPH :ฝึกฝนและเป็นนำยตนเอง สร้ำงสรรค์นวัตกรรมยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
อ่อนน้อมถ่อมตน 
Mastery = ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภำพสูงสุด คิด พูด อย่ำงมีสติ ใช้กิริยำวำจำ
เหมำะสม ซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรมรักกำรเรียนรู้มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ 
Originality= สร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภำพ 
People-centered approach = ยึดประชำชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลำงในกำร
ท ำงำน 
Humility = มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน กำรเคำรพผู้อ่ืน เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม 

อัตลักษณ์(Identities) ซื่อสัตย์  โปร่งใส มีวินัย ใส่ใจบริกำร 

สมรรถนะหลัก
(Competency) 

1. ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
2. กำรพัฒนำระบบคุณภำพ 
3. กำรอุทิศตน/จิตบริกำร/จิตอำสำ  

 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
ตำรงที่ 2 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ประเภทบุคลำกร สสอ. รพ.สต. รวม 

ข้ำรำชกำร 13 75 88 

ลูกจ้ำงนักเรียนทุน 0 0 0 

พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข (พกส.) 3 62 65 

ลูกจ้ำงประจ ำ 0 1 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 0 3 3 

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 0 1,705 1,705 

รวม 16 1,846 1,862 

ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  30  พฤศจิกำยน  2563 
 

ตำรำงท่ี 3 ลักษณะบุคลำกรสำขำวิชำชีพเฉพำะ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

สหวิชำชีพ  จ ำนวน อัตรำต่อประชำกร หมำยเหตุ 

นักวิชำกำรสำธำรณสุข 44 1 : 1,250  

พ.วิชำชีพ/เวชปฏิบัติ 23/20 1 : 2,500  



จพ.สำธำรณสุข 11 1 : 1,250  ลำศึกษำต่อ 2 คน 

จพ.ทันตสำธำรณสุข 13 1 : 8,000  

ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  30  พฤศจิกำยน  2563 
 
ตำรำงท่ี 4 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ 
 

ประเภทบุคลำกร  ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือ 

ข้ำรำชกำร ควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพ  กำรแต่งตั้งโยกย้ำยที่โปร่งใส  เป็นธรรม 

ลูกจ้ำงประจ ำ สวัสดิกำรควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

พนักงำนรำชกำร สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี  เงินเดือนที่เหมำะสม 

ลูกจ้ำงชั่วครำว ผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ  และควำมมั่นคงของกำรจ้ำงงำน 

พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
(พกส.) 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี  เงินเดือนที่เหมำะสม  ควำมมั่นคงของกำรจ้ำง
งำน 

อำสำสมัครสำธำรณสุข 
ประจ ำหมู่บ้ำน  (อสม.) 

สวัสดิกำรกำรดูแลเมื่อป่วยและเสียชีวิต  กำรเชิดชูเกียรติ  กำรส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนำเครือข่ำย 

 
(4) สินทรัพย์ 
ตำรำงท่ี 5 สินทรัพย์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ  มีอำคำรสถำนบริกำร อุปกรณ์ เครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ 
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆที่ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

สถำนบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 1 แห่ง โรงพยำบำลชุมชน  1 แห่ง  โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 23  แห่ง  และศูนย์สุขภำพชุมชน 1 แห่ง 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เครื่องปรับอำกำศ, ภูมิทัศน์  ,ลำนจอดรถ ,ห้องประชุม ,ป้ำยประชำสัมพันธ์, 
ระบบรักษำควำมปลอดภัย 

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์,  โทรศัพท์,  เครื่องเสียง,  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์, กล้องโปรเจ็ค
เตอร์copy-print, ตู้เก็บควำมเย็น, กล้องวงจรปิด 

เทคโนโลยี เครื่อง Intranet ,Internet ,VDO Conference,Software,เทคโนโลยีสื่อกำร
สอนประกอบกำรจัดอบรมบุคลำกรสำธำรณสุขในแต่ละระดับ, wifi 



 
(5) กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ   จังหวัดอุบลรำชธำนี ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีส ำคัญ  ประกอบด้วย ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้ำนบุคลำกร ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และด้ำนกำร
ก ำกับดูแล ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 6 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

กฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้รักษำกำร 

1. พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ประกันคุณภำพและควำมปลอดภัย
ในกำรใช้ยำของผู้บริโภค 

กระทรวงสำธำรณสุข 

2. พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข  
พ.ศ.2535 

ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชน โดยกำรจัดกำรด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

3. พ.ร.บ.สถำนพยำบำล  
พ.ศ.2541 

ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินกำร
สถำนพยำบำลให้มีประสิทธิภำพและ
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย กระทรวง
สำธำรณสุข 

กระทรวงสำธำรณสุข 

4. พ.ร.บ.โรคติดต่อ  
พ.ศ.2558 

ป้องกันและควบคุมโรคส ำคัญที่
สำมำรถแพร่กระจำยระหว่ำง
ประเทศ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

5. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 

บุคลำกรด้ำนวิชำชีพต้องมีใบ
ประกอบวิชำชีพมีจรรยำบรรณแห่ง
วิชำชีพ 

สภำวิชำชีพทุกสำขำ 

6. พ.ร.บ.ประกันสุขภำพ
แห่งชำติ พ.ศ.2545 

ให้บริกำรตำมสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ. 
จัดบริกำรให้ได้มำตรฐำน 

ส ำนักงำนหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติ 

7.พ.ร.บ.ประกอบวิชำชีพเวช
กรรม พ.ศ.2525 

กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำร
รักษำผู้ป่วย 

แพทยสภำ 

8. พ.ร.บ.กำรประกอบโรค 
ศิลปะ พ.ศ.2542 

กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรให้
กำรพยำบำลและกำรแพทย์ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

9. พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ  
พ.ศ.2550 

ก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์และ
ด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพของประเทศ 

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

10. ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข กำร กระทรวงสำธำรณสุข 



สำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข  
พ.ศ.2556 

จ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2556 

11. มำตรฐำนโรงพยำบำลและ
บริกำรสุขภำพ (Hospital 
Accreditation : HA) 

กำรรับรองคุณภำพระบบบริกำรของ
สถำนพยำบำลเทียบกับมำตรฐำน
ระดับชำติ 

สถำบันรับรอง 
คุณภำพสถำนพยำบำล 
 

12. เกณฑ์คุณภำพเครือข่ำย
บริกำรปฐมภูมิ (Primary Care 
Award : PCA) 

กำรประกันคุณภำพเครือข่ำยหน่วย
บริกำร 
ปฐมภูมิ 

กรมสนับสนุนบริกำร 
สุขภำพ 

13.โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพติดดำว 

คุณภำพเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน 
กระทรวงสำธำรณสุข 

14. พ.ร.บ.ระบบสุขภำพปฐม
ภูม ิพ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก ำหนดกลไกกำรจัดระบบสุขภำพ
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวและคณะผู้ให้บริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ  ดูแลประชำชนใน
สัดส่วนที่เหมำะสม รวมทั้งก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้
ประชำชนได้รับบริกำรสุขภำพปฐม
ภูมิที่มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็น
ธรรม มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน 

กระทรวงสำธำรณสุข 

15. พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ก ำหนดมำตรฐำนสภำวะควำมเปน 
อยูที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของ
ประชำชน  และวิธีด ำเนินกำรเพ่ือ
ตรวจสอบควบคุมหรือก ำกับดูแล 
หรือแกไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อ
สภำวะควำมเปนอยูที่เหมำะสมกับ
กำรด ำรงชีพของประชำชน 

กระทรวงสำธำรณสุข 

16. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก ำหนดนโยบำย แผนงำน และกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนภำษี  รวมทั้ง
มำตรกำรตำง ๆ ในกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนกำร
บ ำบัดรักษำและฟนฟูสภำพผู 
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 



ข. (6) ควำมสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกองค์กร 
ภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ :  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ 
หมำยเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30 พฤศจิกำยน  2563 
 
 
 
 
 

 

CUP 

BOARD 

ฝ่ายสาธารณสุขใน อบต. 

ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน 

     

DHB/ DHS /พชอ. 

 

 

อบต./เทศบาล/อบจ. 

 

รพ.สต./ศูนยส์ุขภาพชุมชน 

เครือข่ายต าบล อสม./อสค. 

 

 

สสอ. 
สาธารณสุขอ าเภอ 

คณะกรรมการหรือคณะท างานเช่น กวป. 

,CFO,ฯลฯ 

 

 

 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยราชการนอกสังกัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 



ภำพที่ 2  โครงสร้ำงองค์กำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ  วันที่  30  พฤศจิกำยน  2563 

 
 

นำยสมัย  พูลทอง 
สำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ 

นำยธนศักดิ์  ธงศรี 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ 

 

กลุ่มงำนบริหำร 
กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำร 

และบริกำร 

กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ 
และควบคุมป้องกันโรค 

นำงสุพิศ  กี่ประเสริฐพงศ์ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
นำงธัญญรัศม์  ตันติธนวัจน์ 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
 

นำงสำวประคอง  ชัยพล 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

นำงสำวละอองศรี  สถำพร 
พนักงำนธุรกำร 

นำยกิตติพงษ์  เสนำะพิณ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
นำงแก้ว  สำระ 

 พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 

นำงสำวสุภำพร  บุญเชื้อ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

 
นำงสำวจีรวรรณ อภิชัยพิทยำธร 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

 
นำงสำวยุภำพร  คชพรม 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
 

นำยทองใส  พันธุ์เพ็ง 
พนักงำนบริกำร 

นำงศิริลักษณ์  แข็งเขตกำรณ์ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
นำยสุริยำ  ศรีลำศักดิ์ 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

นำงอ ำนวย  ศิริบูรณ์ 
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

 
 นำงสำววันณี  โสดำดวง 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
 

ท ำเนียบบุคลำกร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสบิ 

District  Health  Staff  House 



ภำพที่ 3  โครงสร้ำงผังเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ (District  Primary  Care  Network) อ ำเภอม่วงสำมสิบ   
  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ 
หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ  วันที่  30  พฤศจิกำยน  2563 
 

       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ  เป็นส่วนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ของกระทรวงสำธำรณสุขใน
ระดับอ ำเภอ  มีกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ประสำนงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงต่อเนื่อง มี
กำรจัดประชุมเพ่ือติดตำมงำนเป็นประจ ำทุกเดือนโดยคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ  
(คปสอ.) มีสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ  เป็นประธำนและมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนต่ำงๆ เพ่ือ
ช่วยท ำงำนเฉพำะกิจ หรือช่วยให้ค ำแนะน ำปรึกษำต่อภำรกิจ  เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มงำนในส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ ในส่วนของโรงพยำบำลม่วงสำมสิบ  เป็นหน่วยบริกำรสำธำรณสุขระดับทุติยภูมิ ซึ่ง
มีระบบบริกำรที่มีศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำรทำงกำรแพทย์อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพอ ำเภอม่วงสำมสิบ เพ่ือเชื่อมต่อกับเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิได้แก่ ศูนย์สุขภำพชุมชน โรงพยำบำล

ผังเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
District  Primary  Care  Network 

อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เครือข่ำยท่ี 1 เครือข่ำยท่ี 2 

 

เครือข่ำยท่ี 3 

 

เครือข่ำยท่ี 4 

 

นำยสมบตัิ  วำยทุกข์ 

ผอ.รพ.สต.บัวยำง 

ประธำนเครือข่ำย 
 

นำยธงศักดิ์  เกิดสุข 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนหนองเมือง 

นำยดำวรุ่ง  แดงอุไร 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนสร้ำงมิ่ง 

นำยวิรัตน์  วำยทุกข์ 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนหนองแสง 

นำงสุมำลี  วันนำ 

ผอ.รพ.สต.ขมิ้น 

นำงอรวรรยำ  ศรีวะรมย ์

ผอ.รพ.สต.บ้ำนหนองหลัก 

นำยนิคม  มูลสุวรรณ 

ผอ.รพ.สต.หนองสองห้อง 

ประธำนเครือข่ำย 
 

นำยทวี  ศรีอ่อน 

ผอ.รพ.สต.หนองเหล่ำ 

ประธำนเครือข่ำย 
 

นำยชยพล  จ ำนงกำร 

ผอ.รพ.สต.น้ ำค ำแดง 

ประธำนเครือข่ำย 
 

นำยวีระศักดิ์  สุขเลศิ 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนหนองขุ่น 

นำงล ำดวน  นันไชยอุด 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนผักระย่ำ 

นำยคุณำกร  บุตรชัย 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนไผ่ใหญ ่

นำยที  จันทริมำ 

ผอ.รพ.สต.แสงไผ ่

นำงสุชำดำ  ภะวัง 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนทุ่งมณ ี

นำยสมชัย  นำมคณุ 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนดอนแดงใหญ ่

นำยประยรู  สีงำม 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนโพนแพง 

นำงอโนชำ ปัญญำคง 

ผอ.รพ.สต.หนองไข่นก 

นำยอิทธิพล  เกิดม ี

ผอ.รพ.สต.บ้ำนหนองฮำง 

นำงศิริลักษณ์ พลสมัคร 

หน.ศสช.ม่วงสำมสิบ 

นำงสมใจ  กุลพร 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนยำงสักกระโพหลุม่ 

นำงศิริลักษณ์ พลสมัคร 

หน.ศสช.ม่วงสำมสิบ 

นำยจิรศักดิ์  ขันอำสำ 

ผอ.รพ.สต.นำด ี

นำงศิริวรรณ  มงคล 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนยำงเครือ 

นำยเดชชำติ  ศิริขันธ์ 

ผอ.รพ.สต.บ้ำนพระโรจน ์

นำงนงเยำว์  แววศรี 
ผอ.รพ.สต.บ้ำนโนนขวำว 



ส่งเสริมสุขภำพต ำบล  ในส่วนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่โดยใช้หลักกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรในระดับ
องค์กรประกอบด้วยโรงพยำบำลชุมชน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมีกำรจัดตั้ง
กรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอ (Cup Board) เพรำะทีมสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ (District Health 
team) มีควำมส ำคัญมำกที่จะท ำให้เกิดกำรเชื่อมต่อระหว่ำงทุติยภูมิและปฐมภูมิและมีกรรมกำรสุขภำพประสำน
สำธำรณสุขระดับอ ำเภอ (คปสอ.) ท ำหน้ำที่เป็นกำรประสำนแนวรำบกับกรรมกำรบริหำรและพัฒนำสำธำรณสุข
ระดับอ ำเภอ  โดยที่แต่ละส่วนรำชกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ  มี
กำรบริหำรจัดกำรตรวจสอบควบคุมก ำกับโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือตรวจสอบระบบ
บริหำรงำนของทุกหน่วยบริหำรงำนและหน่วยบริกำรทุกแห่งเพ่ือควำมถูกต้องตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำร
ควำมโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เพ่ือมอบหมำยงำนและติดตำมงำนรวมทั้งบูรณำกำรร่วมกันให้แต่ละส่วน
รำชกำรได้รำยงำนผลประจ ำเดือนและประจ ำปีรวมทั้งติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
 
(7.) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ จ ำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1.) ผู้รับบริกำรด้ำน   
สำธำรณสุขทั้งภำครัฐและเอกชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 2.) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรได้รับบริกำร  
3.) ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ 4.) บริษัทที่เข้ำร่วมสืบรำคำยำและเวชภัณฑ์ 5.) ผู้รับเหมำ 
 

ตำรำงท่ี 7 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำง/วิธีกำร
ให้บริกำร 

แนวทำง/ 
วิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน 

1.ผู้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขทั้ง
ภำครัฐและเอกชน
ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม   

ผู้รับบริกำร ได้รับริกำรที่ดี 
มีมำตรฐำนตำมวิชำชีพ  
สะดวกรวดเร็ว ลด
ระยะเวลำรอคอย 

-หน่วยบริกำรผ่ำน
มำตรฐำนHA/DHS-PCA 
– รพ.สต.ติดดำว 
-ผ่ำนหน่วยสถำนบริกำร 
รพ.สต./รพช/ ศสม.โดย
กำรรับบริกำรด้วย
ตนเอง/รับยำแทน/ผ่ำน 
อสม. 

-ให้ควำมรู้ผู้รับบริกำร 
-ประชำสัมพันธ์ข้อมูล 
-ให้บริกำรทำงด้ำนสุขภำพใน 5 
มิติ  
-ประชุม/เอกสำรรำชกำร/E-
Office 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวัง 

แนวทำง/วิธีกำร
ให้บริกำร 

แนวทำง/วิธีกำรสื่อสำรระหว่ำง
กัน 

2.ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำร
ได้รับบริกำร 

ได้รับกำรช่วยเหลือ เยียวยำ 
รวดเร็ว เป็นธรรม มี
ประสิทธิภำพ  มีช่องทำง
ด่วน 

-มำรับบริกำรด้วย
ตนเองทั้งทำงตรง
ทำงอ้อม 
-มีทีมไกล่เกลี่ยกรณี
ได้รับผลกระทบทุก
หน่วยบริกำร 
-มีแนวทำงให้กำร
เยียวยำตำม 
ม. 41 
-มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

- พูดคุยไกล่เกลี่ย 
- โทรศัพท์ 
- เอกสำรรำชกำร 

3.ผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ได้รับบริกำร สะดวก รวดเร็ว 
ลดระยะเวลำรอคอยในกำร
ด ำเนินกำรเช่น ขึ้นทะเบียน 
ต่ออำยุ 

-ให้บริกำรแบบOne 
Stop Service 
-มำรับบริกำรด้วย
ตนเอง 

-โทรศัพท์ 
-ผ่ำนWebsite 
-หนังสือรำชกำร 

4.บริษัทที่เข้ำร่วม
สืบรำคำยำและ
เวชภัณฑ์ 

เป็นผู้แทนในกำรซื้อยำและ
เวชภัณฑ์ โดยยำและ
เวชภัณฑ์ที่น ำมำประมูลตรง
ตำมSpec และได้มำตรฐำน 
ได้รับควำมน่ำเชื่อถือขำยผล
เป็นวงกว้ำง 

-มีกำรก ำหนดSpec ยำ
และเวชภัณฑ์ที่ได้
มำตรฐำน 
-ติดประกำศ 
-มำรับบริกำรด้วย
ตนเอง 

-ติดประกำศ 
-หนังสือรำชกำร 
-โทรศัพท์ 
-ผ่ำนWebsite 

5.ผู้รับเหมำ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

-ติดประกำศ 
-มำรับบริกำรด้วย
ตนเอง 

-ผ่ำนWebsite 
-หนังสือรำชกำร 

 
(8.) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 

จำกพันธกิจของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ ที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนและส่วนรำชกำร
อ่ืนๆมีบทบำทและข้อปฏิบัติงำนร่วมกัน 

 
 



ตำรำงท่ี 8 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 

ส่วนรำชกำร/ องค์กรที่
เกี่ยวข้องในกำรส่งมอบ 

บทบำทหน้ำที่ ในกำร
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
ในกำรปฏิบัติงำน

ร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร 
ระหว่ำงกัน 

 

ผู้ส่งมอบ 
1. หน่วยงำนจ ำหน่ำยยำ 
เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์ 
 

- จัดส่งยำ, เวชภัณฑ์ 
และครุภัณฑ์ทำงกำร
แพทย์ 

รวดเร็ว ตรงเวลำ สินค้ำ
มีคุณภำพ และ
ประสิทธิภำพ 

1. ประชุม 
2. หนังสือรำชกำร 
3. โทรศัพท์/โทรสำร 
4. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ทบทวนสัญญำ 
6. ทบทวนผลงำน 

2. หน่วยงำนรับจ้ำง
เหมำบริกำร 

-ดูแล/บ ำรุงรักษำ/
ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่/
ระบบIT 

- รวดเร็ว สะอำด 
ปลอดภัย 
- ควำมเสถียรของระบบ 

พันธมิตร 
1. หน่วยงำนในก ำกับ
ของกระทรวง
สำธำรณสุข ได้แก่ ศูนย์
วิชำกำร สปสช., อปท., 
ฉพฉ.,วบพ.,วสส.,สรพ.,
สสส. 
 

- สนับสนุนองค์ควำมรู้
และงบประมำณในกำร
ด ำเนินงำน 
-ร่วมจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติ 

- แผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติ 
รำชกำรมีควำม
สอดคล้อง 
- ปฏิบัติตำมข้อตกลง
(MOU) 
- ผลกำรปฏิบัติรำชกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

- ประชุมชี้แจง/หำรือ 
- จัดท ำข้อตกลงร่วมกัน
(MOU) 
1. ประชุม 
2. หนังสือรำชกำร 
3. โทรศัพท์/โทรสำร 
4. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ทบทวนสัญญำ 
6. ทบทวนผลงำน 
7. จัดท ำข้อตกลงร่วมกัน
(MOU) 

ผู้ให้ควำมร่วมมือ 
1. สถำบันกำรศึกษำ 
 

-พัฒนำระบบงำนบริกำร
ประชำชน 
-พัฒนำบุคลำกรสุขภำพ 
 

-ประชำชนได้รับบริกำรที่
มีคุณภำพ 
-บุคลำกรมีสมรรถนะ
ตำมท่ีก ำหนด 

1. หนังสือรำชกำร 
2. โทรศัพท์/โทรสำร 
3. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ทบทวนสัญญำ 
5.. ทบทวนผลงำน 
6. จัดท ำข้อตกลงร่วมกัน
(MOU) 

2. สถำบันทำงกำรเงิน -อ ำนวยควำมสะดวก
จัดท ำธุรกรรมในด้ำน
กำรเงิน 

- รวดเร็ว สะดวก 
โปร่งใสถูกต้อง 

1. โทรศัพท์/โทรสำร 
-2.ผ่ำนระบบ Internet 

 
 
 



2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร 
ก.สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  เลือกสภำพกำรแข่งขันเทียบเคียงกับ
องค์กรที่มีลักษณะบริกำรในกลุ่มเดียวกันดังตำรำง 10 
ตำรำงท่ี 9 สภำพกำรแข่งขันเทียบเคียงกับองค์กรที่มีลักษณะบริกำรในกลุ่มเดียวกัน 
 

ประเภทกำร
แข่งขัน 

คู่แข่ง ประเด็นกำร
แข่งขัน  

ผลกำรด ำเนินงำน
ปัจจุบันเม่ือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

ปัจจัยท่ีท ำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

1 กำรแข่งขัน
ภำยในอ ำเภอ 

รพ.สต.ในสังกัด
,รพ.ม่วงสำมสิบ,
หน่วยงำนอื่น ๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ 

- ควำมสำมัคคี ควำม
เป็นเอกภำพของ
องค์กร 

2 กำรแข่งขัน
ภำยนอกอ ำเภอ 

อ ำเภอบุณฑริก กำรประกวด 
สสอ./รพ.สต. 

- ควำมสำมัคคี ควำม
เป็นเอกภำพของ
องค์กร 

(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 
ตำรำงที ่10 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญ ผลต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 

สภำวะสังคมและเศรษฐกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ 

ส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถดูแลตนเองได้ตำมบริบทที่
สำมำรถท ำได้ 

ค่ำนิยมกำรบริโภค ประชำสัมพันธ์กำรบริโภคเพ่ือสุขภำพให้ทั่วถึงกับ
ประชำชนทุกกลุ่ม 

กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่มำเร็วกว่ำที่คำด กำรเตรียมควำมพร้อมต่อคุณภำพกำรบริกำรที่มีคุณภำพ 

กำรเปิดเสรีกำรค้ำ สมรรถนะบุคลกรด้ำนสุขภำพในด้ำนกำรเฝ้ำระวังภัย
สุขภำพมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำและผู้รับบริกำรมี
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

กำรปฏิรูปกระทรวง รูปแบบเขตสุขภำพ นโยบำย กำรกระจำยอ ำนำจและระบบกำรสนับสนุน 

สถำนกำรณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ พัฒนำระบบกำรดูแลโรคอุบัติใหม่เพ่ิมข้ึนและยำกต่อกำร
ควบคุม 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้กำรสื่อสำรรวดเร็วมำกข้ึน 

 



(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ มีแหล่งข้อมูลในกำรเปรียบเทียบ ได้แก่ Website ต่ำงๆ สนย. 

กพร.สป.สธ. เว็บไซด์ส ำนักงำน ก.พ.ร. เว็บไซด์ WHO  เว็บไซต์ สสจ.อุบลรำชธำน ี  เว็บไซต์ สสอ.ม่วงสำมสิบ  
เป็นต้น  มีข้อจ ำกัดในกำรหำข้อมูล  เช่น  ข้อมูลไม่สำมำรถเปิดเผยได้ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันไม่สะดวกในกำรเข้ำถึง
ข้อมูล ใช้งบประมำณสูง ไม่มีหน่วยงำนกลำงรวบรวมข้อมูล 

 

ข.บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ และได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
ตำรำงที ่11 ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ และได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ 

ด้ำนพันธกิจ -กำรให้บริกำรประชำชนที่มี
คุณภำพได้มำตรฐำน 
-กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำย 

- กำรพัฒนำบุคคลำกรสอดคล้องกับ 
Service Excellence 
- มีศูนย์วิชำกำรด้ำนสุขภำพ 
 

ด้ำนปฏิบัติกำร ลดอัตรำป่วย, ลดอัตรำกำรตำย 
ลดแออัด, เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำร 

-บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ 
-ภำคีมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข 
-มีเทคโนโลยีกำรรักษำที่ทันสมัยและ
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
Excellence Center 
-สถำนบริกำรในสังกัดมีคุณภำพได้
มำตรฐำน 

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม -ควำมคำดหวังและควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรมำกข้ึน 
-ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 

-ประชำชนมีควำมไว้วำงใจในกำร
รักษำพยำบำล 

ด้ำนบุคลำกร กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ เพ่ิม
ทักษะหลำยด้ำน และองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุค 
4.0 

-บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ
รับทรำบนโยบำยในกำรปฏิบัติอย่ำง
รวดเร็ว และมีควำมพร้อมต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

 

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
(13) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี น ำหลักกำร Plan – Do – Check - Act 
มำใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และบูรณำกำรกับ PMQA, HA, JCI, PCA, ITA, รพ.สต.ติด
ดำว, เกณฑ์คุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับ 5 ส. CQI, QA, KM, R2R, R&D, BSC, RCA 
Best, Practices, Benchmarking ระบบกำรควบคุมภำยใน, IPA, Infectious disease control ควบก ำกับด้วย 
KPIs และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์จำกงำนประจ ำสู่กำรวิจัย (R2R) และต่อยอดสู่นวัตกรรม 


