
ลักษณะส ำคัญขององค์กำร                     
 

1. ลักษณะองค์กำร 
 
               ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นหน่วยรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
ในระดับอ ำเภอ สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข สำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยอ ำเภอเขมรำฐ และสำยกำร
ประสำนงำนขึ้นตรงต่อนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรระบบสุขภำพในเขต
พ้ืนที่อ ำเภอเขมรำฐ ตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในสังกัด
ตั้งอยู่ในทุกต ำบล จ ำนวน 10 แห่ง และยังเป็นหน่วยประสำนงำนด้ำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอกับ
หน่วยงำน องค์กร ทั้งภำครัฐภำคเอกชนและภำคประชำชน ในส่วนระดับอ ำเภอ ประกอบด้วย หน่วยงำน
ต่ำงๆ ในสังกัดกระทรวงมหำดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลำโหม กระทรวงศึกษำธิกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป้ำหมำยเดียวกัน คือ ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี เป็นส่วนรำชกำรที่มี หน้ำที่
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนภำยใต้กำรบริหำรแบบบูรณำกำรของอ ำเภอเขมรำฐ ร่วมกับส่วนรำชกำรอ่ืน 
ๆ ในระดับอ ำเภอ อ ำเภอเขมรำฐเป็นอ ำเภอชั้นพิเศษที่ติดชำยแดนลำว ยำว 45 กิโลเมตร มีประชำกรอำศัยอยู่
มำกถึง 80,955 คน มีประชำกรที่อพยพจำกท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งเพ่ือนบ้ำนชำวลำวเข้ำมำอำศัยอยู่เป็นจ ำนวน
มำก ประชำกรจึงมีหลำกหลำย มีปัญหำสำธำรณสุขและปัญหำทำงสังคมมำกและซับซ้อน มีสิ่งสำธำรณูปโภค
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเทียบเท่ำเมืองใหญ่ มีอุตสำหกรรมทั้ง ขนำดเล็ก ขนำดใหญ่ มีสถำบันกำรศึกษำ
จ ำนวนมำก  มีควำมหลำกหลำยทำงกำรปกครองมีกลุ่มองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งจึงท ำให้กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ มีควำมแตกต่ำงจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภออ่ืน ๆ                                                                                   
ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร 
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี มีพันธกิจดังต่อไปนี้  
ตำรำง 1 พันธกิจของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

พันธกิจ ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จ กลไกกำรส่งมอบ 
1. พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพให้มี
คุณภำพมำตรฐำน 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยบริกำรปฐมภูมิ     
(รพ.สต.) มีกำรพัฒนำคุณภำพคุณภำพให้ผ่ำน
กำรรับรองคุณภำพ รพ.สต.5 ดำว 5 ดี 

หนังสือสั่งกำร 
-ประชุม/อบรม 
-เอกสำรสิ่งพิมพ์ 
-Website 
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- Social Network 
  
  
  

2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยยึด
หลักธรรมำภิบำล 

- พัฒนำองค์กรคุณธรรม (ITA) 

3. ส่งเสริมและพัฒนำภำคีเครือข่ำยให้
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 

- พัฒนำทีมพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
(พชอ.) พชอ., รพ.สต.5ดำว 5 ดี, สมัชชำสุขภำพ, 
AEC 

4. พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลด้ำนสำธำรณสุข 

- จัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- จัดสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
- สร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร 
จัดระบบกำรเรียนรู้พัฒนำให้สอดคล้องกับระบบ
บริกำร 
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(2) วิสัยทัศน์ค่ำนิยม 
ตำรำงท่ี 2 วิสัยทัศน์ค่ำนิยมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
วิสัยทัศน์ หน่วยงำนเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำร สถำนบริกำรสุขภำพมีมำตรฐำน ประชำชนมี

สุขภำพดี เครือข่ำยสุขภำพเข้มแข็ง 
เป้ำประสงค์หลัก 1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอผ่ำน PMQA 

2. รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน รพ.สต.5 ดำว 5 ดี  
        3. ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสุขภำพอย่ำงเสมอภำค 
        4. ประชำชนพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพ และชุมชนเข้มแข็ง 
        5. เครือข่ำย พชอ.และสมัชชำสุขภำพ เข้มแข็ง 

คา่นิยม (Value)  MOPH (Mastery – Originality - People Centered Approach –Humility)  
วัฒนธรรม “ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ พัฒนำเป็นนิจ  จิตบริกำร ท ำงำนเป็นทีม” 

     รับผิดชอบ  ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และ ได้รับมอบหมำย ซึ่งจะ
ตรวจสอบจำกกำรส่งรำยงำนได้ทันตำมก ำหนด   
    ตรงต่อเวลา  โดยเฉพำะในกำรนัดหมำยต่ำงๆ  ควรไปให้ตรงเวลำ โดยประเมินจำก
กำรเข้ำร่วมประชุม ทุกครั้ง  
    พัฒนาเป็นนิจ มีควำมตื่นตัว เรียนรู้วิทยำกำรใหม่ ๆ ตลอดเวลำ แสวงหำควำมรู้
เพ่ือพัฒนำตนเอง พฒันำงำน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
    จิตบริการ  มีจิตใจที่พร้อมให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร ไม่ว่ำเรื่องนั้นๆ จะเป็นงำนที่
รับผิดชอบหรือไม่  หำกไม่ใช่งำนในหน้ำที่โดยตรง ควรมีจิตบริกำรในกำรเสนอแนะ 
ช่วยเหลืออยู่เสมอ 
     ท างานเป็นทีม  เน้นกำรท ำงำนที่เป็นทีม สร้ำงทีมงำนแบบระบบเครือข่ำย  
สำมำรถท ำงำนแทนกันได้ 

สมรรถนะหลัก 1. ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข   
2. กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคเชิงรุก   
3. มีจิตบริกำร อุทิศตนเสียสละเวลำ แรงกำย สติปัญญำ   
4. กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและ ยุทธศำสตร์ไปสู่
กำรปฏิบัติ ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
ตำรงที่ 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ประเภทบุคลำกร สสอ. รพ.สต. รวม 

ข้ำรำชกำร 5 36 41 

ลูกจ้ำงนักเรียนทุน 0 11 11 

พนักงำนกระทรวงฯ 4 22 26 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 2 14 16 
อสม. - 1,432 1,432 

รวม 11 1,515 1,526 
ที่มำ : งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ 
หมำยเหตุ :  ข้อมูล 1 ตุลำคม 2561 
 
ตำรำงท่ี 4 ลักษณะบุคลำกรสำขำวิชำชีพเฉพำะ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

สำขำวิชำชีพ จ ำนวน อัตรำ ต่อประชำกร หมำยเหตุ 
พ.วิชำชีพ/เวชปฏิบัต ิ 19 1 : 4,261  

       นวก.สำธำรณสุข 18 1 : 4,298  
จพ.สำธำรณสุข 8   1 : 10,120  
จพ.ทันตสำธำรณสุข 6          1 : 13,494  

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 10          1 : 8,095  

ที่มำ  : งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ 
หมำยเหตุ : ข้อมูล 1 ตุลำคม 2561 
 
ตำรำงท่ี 5 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ  
ประเภทบุคลำกร องค์ประกอบที่มีผลส ำคัญต่อกำรให้ควำมร่วมมือ 
ข้ำรำชกำร กำรปรับเลื่อนต ำแหน่งทำงรำชกำรที่สูงข้ึน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรแต่งตั้งโยกย้ำยที่

โปร่งใส เป็นธรรม 
พนักงำนกระทรวงฯ กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน สิทธิในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ สิทธิในกำรเข้ำสู่กำรเป็น

พนักงำนหระทรวงสำธำรณสุข และข้ำรำชกำร 
อำสำสมัคร
สำธำรณสุข 

สวัสดิกำรกำรดูแลเมื่อป่วยและตำย,กำรเชิดชูเกียรติ,กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพ่ือ
พัฒนำเครือข่ำย 
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(4) สินทรัพย์ 
ตำรำงท่ี 6 สินทรัพย์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
สถำนบริกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดจ ำนวน 10 แห่ง 
เทคโนโลยี มีระบบ Intranet เพ่ือสื่อสำรข้อมูลไป-กลับ ระหว่ำงบุคคล/องค์กรทั้งอ ำเภอ 

ระหว่ำงหน่วยงำนอื่นๆ ใช้ระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล jHCIS, ระบบ
ฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม, Thai CO, HDC  

วัสดุ/อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยำและมิใช่ยำ ทุกสถำนบริกำร,ที่จอดรถยนต์ส ำหรับผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส, ห้องน้ ำส ำหรับพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ตำมมำตรฐำน HAS ,เครื่อง 
Computer บันทึกข้อมูล  โทรศัพท์ 1 เครื่อง,ยำนพำหนะเพ่ือออกปฏิบัติกำร
สนับสนุนนอกองค์กร 4 คัน ระดับพ้ืนที่มจีักรยำนยนต์ครบทุก  รพ.สต.มี หน่วย 
EMS 6 หน่วย ให้บริกำรครอบคลุมทั้งอ ำเภอ 

 
(5) กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่ส ำคัญ ประกอบด้วย ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้ำนบุคลำกร ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และด้ำน
กำรก ำกบัดูแล ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 7 กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้รักษำกำร 
1. พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510  ประกันคณุภำพและควำมปลอดภยัในกำรใช้ยำของ

ผู้บริโภค  
กระทรวงสำธำรณสุข 

2. พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535  ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพอนำมัยของประชำชน โดยกำร
จัดกำรดำ้นอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
 

3. พ.ร.บ.สถำนพยำบำล พ.ศ.254 ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินกำรสถำนพยำบำลให้มี
ประสิทธิภำพและปลอดภัยแก่ผูป้ว่ย กระทรวง
สำธำรณสุข 

กระทรวงสำธำรณสุข 
 

4. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 
 

ป้องกันและควบคุมโรคส ำคัญทีส่ำมำรถแพร่กระจำย
ระหว่ำงประเทศ  

กระทรวงสำธำรณสุข 
 

5. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2528  

บุคลำกรด้ำนวิชำชีพต้องมีใบประกอบวิชำชีพมี
จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ  

สภำวิชำชีพทุกสำขำ 
 

6. พ.ร.บ.ประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.
2545  

ให้บริกำรตำมสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ. จัดบริกำรใหไ้ด้
มำตรฐำน 

ส ำนักงำนหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติ  

7.พ.ร.บ.ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
พ.ศ.2525  

กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรรักษำผู้ป่วย  
 

แพทยสภำ 
 

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

กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรให้กำรพยำบำลและ
กำรแพทย์  

กระทรวงสำธำรณสุข 
 

9. พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550  ก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์และด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพ
ของประเทศ  

สภำนิตบิัญญตัิแห่งชำติ  
 

10. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำ
ด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสขุ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไข กำรจ้ำงพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556  

กระทรวงสำธำรณสุข 
 



 5 
พ.ศ.2556   
11. เกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยบริกำร
ปฐมภูมิ (Primary Care Award : 
PCA)  

กำรประกันคณุภำพเครือข่ำยหน่วยบริกำร 
ปฐมภูมิ  
 

กรมสนับสนุนบริกำร 
สุขภำพ 
 

12.พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด 
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

กฎหมำยและข้อก ำหนด บทลงโทษว่ำด้วย กำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

ครม. 

13.ระเบียบปฏิบัติดำ้นควำมมั่นคง 
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
สำธำรณสุข 

แนวทำงกำรปฏิบัตสิ ำหรับผู้ดูแลควบคุม และผู้ใช้งำน 
ระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ำย 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
สำธำรณสุข 

14.พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กล่ำวถึงกำรจะท ำกำรใด ๆ ตำม พระรำชบัญญัติซึ่ง
เกี่ยวกับงำนท่ีผู้ สรำ้งสรรค์ได้ท ำข้ึน ซึ่งในพ.ร.บ.นี้ได้ 
กล่ำวถึง"โปรแกรมคอมพิวเตอร์" 

ครม. 

15.พระรำชบัญญตัิข้อมูลข่ำวสำร 
รำชกำร พ.ศ.2540 

กำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรของหนว่ยงำน หรือองค์กร
ของรัฐ 

ครม. 

16.ประกำศ กระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง กฎระเบียบกำรใช้งำนเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และ
ระเบียบกำรเชื่อมต่อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย พ.ศ. 2542 

ว่ำด้วยกฎระเบียบกำรใช้งำนเครื่อง คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยของกระทรวง สำธำรณสขุให้เป็นไปอย่ำงมี
ระเบียบ เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด 

กระทรวงสำธำรณสุข 

17.พ.ร.บ.ว่ำด้วยธุรกรรมทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 

กล่ำวถึงหรือรับรองควำมถูกต้องตำม กฎหมำยธุรกรรม
ต่ำงๆ ( เช่น  สัญญำกำร ช ำระเงิน ฯลฯ ) ที่ท ำขึ้นใน
ระบบ อิเล็กทรอนิกส ์

ครม. 

18. ระเบียบของคณะกรรมกำรตรวจ 
เงินแผ่นดิน พ.ศ.2544 

- ระบบกำรควบคมุกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยส ำนัก
งบประมำณเพื่อติดตำม ประเมินผลเชิงเปรียบเทียบแผน
และผล 

ส ำนักงบประมำณ 

19.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ 
ด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข 
เพิม่เตมิ 

- ก ำหนดวิธีกำรกำรจดัซื้อ จัดจ้ำง และ บริหำรพัสดุ  
 

กระทรวงกำรคลัง 

20. ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำน 
งบประมำณ พ.ศ.2548 

- กำรบริหำรเงินงบประมำณแผ่นดิน ส ำนักงบประมำณ 

21.พระรำชบัญญตัิควำมรับผดิทำง 
ละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ.2539 

ละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี พ.ศ.2539  
กฎระเบียบของข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงของรัฐมีกำร
ละเมิดต่อกำรปฏิบตัิ หน้ำท่ี  
 

ครม. 

22. พระรำชบัญญตัิระเบียบ
ข้ำรำชกำร พลเรือน พ.ศ. 2551 

- กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรจดัระบบ รำชกำรพล
เรือน และอ ำนำจหน้ำที่ของ คณะกรรมกำรที่ดูแล
เกี่ยวกับกำร บริหำรงำนบุคคลและกำรจัดระบบรำชกำร 
พลเรือน 

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

23. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่
ด้วย งำนสำรบรรณ  พ.ศ. 2526 

-ประเภทของหนังสือ  
-ช้ันควำมเร่งด่วน  

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
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-หนังสือเวียน 
-กำรเก็บหนังสือรำชกำร  
-กำรยืมหนังสือรำชกำร  
-กำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 

24.กฏระเบียบของกระทรวง
สำธำรณสุข 

เป็นกฎระเบียบที่กระทรวงสำธำรณสุข ได้ ก ำหนดรับ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของ ก.พ. แต่หำกบำงข้อ มี
ควำมเข้มในทำง ปฏิบัติที่มำกกว่ำ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

 
ข. (6) ควำมสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกองค์กร 
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ภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

 
ที่มำ  : งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ 
หมำยเหตุ : ข้อมูล 1 ตุลำคม 2561 
 
 
 
 
 

จงัหวดั 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั

อุบลราชธานี 
กรมวชิาการต่าง ๆ 

อธิบดี ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เขตตรวจราชการ
สาธารณสุข เขต 10 

ผูต้รวจราชการสาธารณสุข เขต 10 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
    นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

อ าเภอ 
   นายกฤตกร ถาศกัด์ิ 
    นายอ าเภอเขมราฐ 

โรงพยาบาลศูนย ์
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

โรงพยาบาลชุมชน 
นพ.ภิรักษ ์รุ่งพฒันาชยักลุ 

โรงพยาบาลเขมราฐ 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 
นายไพรัช จนัทพนัธ ์

สาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ผอ.รพ.สต 

กระทรวงสาธารณสุข 
ปลดักระทรวง 

                    สายบงัคบับญัชา 
           สายนิเทศ/ประสานงาน 
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ภำพที่ 2 กำรแบ่งเขตพ้ืนที่สำธำรณสุข 3 โซนของอ ำเภอเขมรำฐ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ  : งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ 
หมำยเหตุ : ข้อมูล 1 ตุลำคม 2561 
 
          กำรควบคุมหน่วยงำนระดับรพ.สต. มอบหมำยให้ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ ควบคุมก ำกับประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ตำมเขตท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคภำยในกรอบที่ได้รับมอบหมำย             

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมเขตที่รับผิดชอบ ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคภำยในกรอบที่
ได้รับมอบทุกเดือน                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ 
นำยไพรัช จันทพันธ์ 

ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ 
นำยจ ำรัส พรมบุญ 

รพ.สต.โซน 2 
นำงสำวบุณลภัสสรณ์ เหลำ 

 
- รพ.สต.ขำมป้อม 
- รพ.สต.เหมือดแอ่ 
- รพ.สต.นำแวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.โซน 1 
นำยอภิวัฒน์ บุ้งทอง 

 
- รพ.สต.หนองผือ 
- รพ.สต.นำหว้ำ 
- รพ.สต.บำก 
- รพ.สต.หนองนกทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.โซน 3 
นำยระพิณฤทธิ์ บรรทุปำ 

 
- รพ.สต.ม่วงเฒ่ำ 
- รพ.สต.เจียด 
- รพ.สต.แก้งเหนือ  
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(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตำรำงท่ี 8 ผู้รับบริกำร 

กลุ่มผู้ป่วยที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร 

ประชำชนทั่วไป (ที่ยัง
ไม่มีโรคประจ ำตัว) 

ท ำให้ประชำชนสุขภำพดี 
สำมำรถดูแลสุขภำพตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนได้ 
สิ่งแวดล้อมดี  

ประชำชนสุขภำพดี ไม่มี
โรค 

ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน 
ควบคุมโรค, ให้ควำมรู้กับ
ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 

กลุ่มต่ำงด้ำว (ลำว)  กำรเข้ำถึงบริกำรทีเ่ป็นธรรม 
(ค่ำบริกำรรักษำพยำบำลที่
เหมำะสม) 

ประชำชนลำวเข้ำถึง
บริกำรทั่วถึง และสถำน
บริกำรได้รับค่ำบริกำรที่
เหมำะสม 

เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร ประกำศ
ข้อมูลค่ำบริกำรรักษำพยำบำล 
ให้ควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง 

กลุ่มท่ีต้องได้รับกำร
ดูแลพิเศษ (ผู้พิกำร 
กำรแพทย์
ผู้ด้อยโอกำส) 

สำมำรถเข้ำถึงบริกำร 
สวัสดิกำร ค่ำบริกำร
รักษำพยำบำล และกำรสร้ำง
อำชีพเสริม  

ผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำสได้รับ
กำรดูแลตำมสิทธิ
ประโยชน์ ทั่วถึงทุกคน 

มีช่องทำงพิเศษในกำรรับริกำร 
เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร ประกำศ
ข้อมูลค่ำบริกำรรักษำพยำบำล 
ให้ควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง  

กลุ่มป่วย  
ผู้ป่วยนอก 

 
 

อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 

-ได้รับบริกำรที่รวดเร็ว 

สะดวก เป็นธรรม 

 

-บริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง

ปลอดภัย ไดม้ำตรฐำน 

 

- ผู้ป่วยควบคุมภำวะโรค
ให้ปกติ และลดควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดโรคแทรกซ้อน 

-ประชำชนได้รับบริกำร
รวดเร้ 

 

- จัดระบบบริกำรให้ได้
มำตรฐำนบริกำร สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับริกำร 

-ให้ข้อมูลญำติ/ผู้ดูแล ประเมิน
ระดับควำมเข้ำใจ  ในกลุ่ม
ผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม 

เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรที่สะดวก 
รวดเร็ว  

 
ตำรำงท่ี 9 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำร 
ควำมคำดหวัง กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำร 
ชุมชน  ได้รับกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริม 

ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟู 
ครอบคลมุทุกชุมชน
สำธำรณสุข ตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชน  

ชุมชนมีสุขภำพดี 
สภำพแวดล้อมดี 
ประชำชนมีควำมสุข 

 กล่องแสดงควำมคคิดเห็นใน
ทุก รพ.สต.และ สสอ.เพ่ือ
ปรับปรุงกำรท ำงำน 

ชมรม/กลุ่มตำ่งๆด้ำน
สุขภำพ (ชมรม อสม, ชมรม
ผู้สูงอำยุ ฯลฯ) ในชุมชน 

ได้รับควำมดูแลเรื่องควำมรู้
ด้ำนสำธำรณสุข และกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม ส ำหรบั

ชมรมมีควำมเข้มแข็ง
สำมำรถจัดกำรปัญหำ
ด้ำนสำธำรณสุขได้ 

กำรอบรมพัฒนำศักยภำพชมรม
ด้ำนสุขภำพในอ ำเภอ 



 10 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำร 
ควำมคำดหวัง กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำร 
กำรพัฒนำชมรม 

ส่วนรำชกำรและ
องค์กำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่นต่ำงๆ  

ได้รับกำรประสำนงำนด้ำน
สำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องข้อมูล
ที่ถูกต้อง  

ประสำนงำนได้รวดเร็ว จัดระบบกำรประสำนงำนให้มี
คุณภำพ 

 

(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน  

จำกพันธกิจของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี ปฏิบัติงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นทั้งหน่วยงำนกลำงและส่วนรำชกำรอ่ืน โดยมีบทบำทและข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน  
ตำรำงที่ 10  ส่วนรำชกำรหรอืองค์กำรที่เก่ียวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน  
ส่วนรำชกำร/ องค์กร
ที่เกี่ยวข้องในกำรส่ง

มอบ 

บทบำทหน้ำที่ ในกำร
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
ในกำรปฏิบัติงำน

ร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร 
ระหว่ำงกัน 

ผู้ส่งมอบ  
1. หน่วยงำนจ ำหน่ำย
ยำ เวชภัณฑ์ และ
ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์  

 

- จัดส่งยำ, เวชภัณฑ์ และ
ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์  

 

- รวดเร็ว ตรงเวลำ 
สินค้ำมีคุณภำพ และ
ประสิทธิภำพ 

 

1. ประชุม 

2. หนงัสอืราชการ 

3. โทรศพัท/์โทรสาร 

4. ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

5. ทบทวนสญัญา 

6. ทบทวนผลงาน 

1. ประชุม 

2. หนงัสอืราชการ 

3. โทรศพัท/์โทรสาร 

4. ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

5. ทบทวนสญัญา 

6. ทบทวนผลงาน 

2. หน่วยงำนรับจ้ำง
เหมำบริกำร 

-ดูแล/บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่/ระบบIT 

- รวดเร็ว สะอำด 
ปลอดภัย 

 - ความเสถยีรของ
ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

พันธมิตร  
1. หน่วยงำนในก ำกับ
ของกระทรวง
สำธำรณสุข ได้แก่  
ศูนย์วิชำกำร สปสช., 
อปท., สพฉ.
,วบพ.,วสส.,สรพ.
,สสส.,มสป. และ

 

-  สนับสนุนองค์ควำมรู้และ
งบประมำณในกำร
ด ำเนินงำน 

-ร่วมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติ 

 

- แผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติ 
รำชกำรมีควำมสอดคล้อง  
- ปฏิบัติตำมข้อตกลง
(MOU)  
- ผลกำรปฏิบัติรำชกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด  

 

- ประชุมชี้แจง/หำรือ  
- จัดท ำตกลงร่วมกัน
(MOU)  
1. ประชุม 

2. หนงัสอืราชการ 

3. โทรศพัท/์โทรสาร 

4. ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

5. ทบทวนสญัญา 
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ส่วนรำชกำร/ องค์กร
ที่เกี่ยวข้องในกำรส่ง

มอบ 

บทบำทหน้ำที่ ในกำร
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
ในกำรปฏิบัติงำน

ร่วมกัน 

กลไกกำรสื่อสำร 
ระหว่ำงกัน 

หน่วยงำนรำชกำรใน
อ ำเภอ 

 6. ทบทวนผลงาน  
7. จัดท ำตกลงร่วมกัน
(MOU)  

ผู้ให้ควำมร่วมมือ  
1. สถำบันกำรศึกษำ 

 

 

-พัฒนำระบบงำนบริกำร
ประชำชน 

-พัฒนำบุคลำกรสุขภำพ 
 
 

 

-ประชำชนได้รับบริกำรที่
มีคุณภำพ  
-บุคลำกรมีสมรรถนะ
ตำมท่ีก ำหนด 

 
 

 

1. หนงัสอืราชการ 

2. โทรศพัท/์โทรสาร 

3. ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

4. ทบทวนสญัญา 

5.. ทบทวนผลงาน  
6. จัดท ำตกลงร่วมกัน
(MOU)  

2. สถำบันทำงกำรเงิน  
 

- อ ำนวยควำมสะดวกจัดท ำ
ธุรกรรมในด้ำนกำรเงิน  

- รวดเร็ว สะดวก 
โปร่งใสถูกต้อง  
 

1. โทรศัพท์/โทรสำร 

-2.ผ่ำนระบบ Internet  

 

2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร 
 ก.สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน  
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี เลือกสภำพกำรแข่งขันเทียบเคียงกับองค์กร
ที่มีลักษณะบริกำรในกลุ่มเดียวกันดังตำรำง 10 
ตำรำงท่ี 10 สภำพกำรแข่งขันเทียบเคียงกับองค์กรที่มีลักษณะบริกำรในกลุ่มเดียวกัน 

ประเภทกำร
แข่งขัน 

คู่แข่ง ประเด็นกำร
แข่งขัน 

ผลกำรด ำเนินงำน
ปัจจุบันเม่ือ

เปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำ
ให้ประสบ

ควำมส ำเร็จ 

ระดับอ ำเภอ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ
โพธิ์ไทร 

กำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ 

อันดับ 1 ของจังหวัด
อุบลฯในปี 2560 

ควำมร่วมมือของ 

ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ กำรประกวด 
สสอ./รพ.สต. 

รพ.สต.ชนะเลิศ
อันดับ 3 ของเขต 10 

ควำมสำมัคคี  
ควำมเป็นเอกภำพ
ขององค์กร 
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(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 
ตำรำง 11 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ผลต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน 
มีกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของ
เจ้ำหน้ำที่ทุกเดือน 

ท ำให้ รพ.สต. ในสังกัดทรำบปัญหำกำรด ำเนินงำนและ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องท ำให้ผลงำนตำมยุทธศำสตร์บรรลุ
ตำมเป้ำหมำย 

รพ.สต.แก้งเหนือ (ที่จะประกำด รพ.สต.ดีเด่น) ผ่ำนกำร
ประเมิน รพ.สต.ติดดำว ปี 60 และได้รับรำงวัล รพ.สต.

ติดดำว Award เขตสุขภำพที่ 10  

ท ำให้มีกำรพัฒนำ ระบบบริกำรประชำชนที่ดี และมี
โครงสร้ำงอำคำรที่สวยงำม โดดเด่น เป็นสัดส่วน และ
เป็นที่ศึกษำดูงำนให้กับ รพ.สต.อ่ืนๆ ทั้งในและนอก
จังหวัด 

 
(11)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ มีแหล่งข้อมูลในกำรเปรียบเทียบ ได้แก่ Website ต่ำงๆ เว็บไซด์ 
WHO เป็นต้น มีข้อจ ำกัดในกำรหำข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่สำมำรถเปิดเผยได้ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันไม่สะดวกใน
กำรเข้ำถึงข้อมูล ใช้งบประมำณสูง ไม่มีหน่วยงำนกลำงรวบรวมข้อมูล 
 
ข.บริบทเชิงยุทธศำสตร์  
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ และได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์  
ตำรำง 12 ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ และได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
ประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ 
ด้ำนพันธกิจ -กำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน รพ.สต.ติดดำว และ 

PMQA ของ สสอ. เพ่ือให้กำรบริกำรประชำชน
ที่ได้มำตรฐำน 

- มีต้นแบบผ่ำน รพ.สต.ติดดำว 4 

แห่ง จำกท้ังหมด 10 แห่ง 

ด้ำนปฏิบัติกำร มีกำรท ำงำนเป็นทีม ช่วยเหลอืกันแบบพ่ีน้อง 
แบบครอบครัว 

ท ำให้กำรด ำเนินงำน กำรท ำงำนมี
ควำมเข้มแข็ง และบรรลุตำม
เป้ำหมำย 

ด้ำนบุคลำกร มีบุลำกรแต่มีกำรประสำนงำนเก่ง สำมำรถ
ดูแลงำนได้หลำกหลำยงำนในคนเดียว 

- มีภำคีเครือข่ำยและกลุ่มวิชำชีพที่
เข้มแข็งสำมำรถประสำนงำนและ
ท ำงำนเป็นทีม 

ด้ำนสังคม เป็นหน่วยงำนที่ท ำงำนร่วมกับชุมชนทุกระดับ
ทั้งระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน 
และหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆในระดับอ ำเภอ  

-ท ำให้กำรท ำงำนในสังคมเป็นไปได้
ง่ำย รวดเร็ว เช่นกำรด ำเนินงำน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่ต้อง
อำศัยทุกภำคส่วนในกำร
ด ำเนินงำนจึงจะประสบผลส ำเร็จ  
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ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร  
(13) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี น ำหลักกำร Plan – Do – Check - Act  
มำใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และบูรณำกำรกับ PMQA, HA, JCI, PCA,เกณฑ์
คุณภำพกำรปฏิบัติกำรพยำบำลที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับ 5 ส. CQI, KM, R2R, R&D, BSC, RCA Best, 
Practices, Benchmarking ระบบกำรควบคุมภำยใน, IPA, Infectious disease control ควบก ำกับด้วย 
KPIs และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์จำกงำนประจ ำสู่กำรวิจัย (R2R) และต่อยอดสู่
นวัตกรรม  
 
 
 
 
 
 

                                                           


