คู่มือ
การให้บริการประชาชน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลเกี่ยวกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอกันทรวิชัย
ลักษณะโครงสร้าง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย แบ่งกลุ่มงำนภำยใน เป็น 3 กลุ่มงำน ได้แก่
1.กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
2.กลุ่มงำนพัฒนำวิชำกำร และคุณภำพบริกำร
3.กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย มีบุคลำกรทั้งหมด 9 คน ดังนี้
๑. นำยสุภกฤษธ์ มงคลกิจโรจน์
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย
๒. นำยสมทิพย์ บุญละคร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย คนที่ 1
๓. นำยธนกร จันทำคึมบง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย คนที่ 2
๔. นำงจันทิรำ เพียรอดวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
๕. นำยณัฐภพ ประจักกะตำ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
๖. นำงรัตนำ วีระกิตตินันทน์
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
๗. นำยชูชำติ อรรคเศรษฐัง
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
๘. นำยยุทธชัย สำพิมำน
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
๙. นำงภัทวดี แก้วสียำ
ตำแหน่ง พนักงำนทั่วไป

บทบาทหน้าที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
(๑ (จัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒ดำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ (
(๓และสนับสนุนกำรปเิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ กำกับ ดูแล ประเมินผล ( เพื่อให้
กำร ปเิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและ มีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ
(๔( ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวง
(๕พัฒนำระบบสำรสนเทศ งำนสุขศึกษำ และกำรสื่อสำรสำธำรณะด้ำนสุขภำพในเขตพื้นที่อำเภอ (
(๖ปเิบัติ (งำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปเิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบหมำย
หมำยหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ประชำชนอำเภอกันทรวิชัย มีสุขภำพดี ภำคีมีส่วนร่วมจัดระบบบริกำรสุขภำพที่ได้มำตรฐำน ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใน ปี 2563 ”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมสนับสนุนประชำชนและภำคีเครือข่ำยด้ำนสุขภำพให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
สุขภำพตนเอง ครอบครัว และชุมชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้ำงสุขภำวะอย่ำงยั่งยืน
3. พัฒนำเครือข่ำยสถำนบริกำรสำธำรณสุขให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนเข้ำถึงได้ง่ำย
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
5. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนงำนวิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ
6. ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมกำกับ ผลิตภัณฑ์และบริกำรสุขภำพให้มีควำมปลอดภัย ได้
มำตรฐำน
เป้าประสงค์ (Purpose)
1. ประชำชนเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม
2. ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำรจัดบริกำรสุขภำพเพิ่มขึ้น
3. มีระดับบริกำรสุขภำพที่ดีเข้มแข็งตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
4. ประชำชนและชุมชนสำมำรถจัดกำรสุขภำพด้วยตนเอง มีพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม
สำมำรถลดโรคและภัยสุขภำพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
5. บริกำรด้ำนสุขภำพของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขได้มำตรฐำน
6. เครือข่ำยสุขภำพ (ภำคีสุขภำพและเอกชน) จัดบริกำรได้มำตรฐำน
7. พัฒนำคุณภำพบริกำรเพื่อเตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
8. หน่วยงำนสำธำรณสุขทุกระดับมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
9. หน่วยงำนสำธำรณสุขทุกระดับมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
10. บุคลำกรด้ำนสุขภำพมีปริมำณเพียงพอตรงตำมสมรรถนะ
11. มีนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำของหน่วยงำนสำธำรณสุข
12. ระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดกำรของหน่วยงำนสำธำรณสุข ที่มีประสิทธิภำพ
ค่านิยม
1. บุคลำกร มี รักใคร่ปองดองกัน แต่งกำยสุภำพ เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ควำม
สำมัคคี เสียสละ รักองค์กร เคำรพกติกำ ตรงต่อเวลำ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น ใช้ทรัพยำกร
อย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ
2. เป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ เรียนรู้ตลอดกำล ทันโลก ทันเหตุกำรณ์
3. ยึดหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นผลสมฤทธิ์ บูรณำกำรท ำงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
4. ให้บริกำรด้ำนควำมเสมอภำค เป็นธรรม มุ่งประโยชน์ของประชำชนและผู้รับบริกำร

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย
ตำมประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.2561
สำหรับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
ชื่อหน่วยงำน

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย

วัน/เดือน/ปี

27 ธันวำคม 2561
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน

หัวข้อ

รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
ข้อมูลพื้นฐำนที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหำรหน่วยงำน
1.2 นโยบำยของผู้บริหำร
1.3 โครงสร้ำงหน่วยงำน
1.4 อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนตำมกฎหมำยจัดตั้งหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมMOPH
1.6 ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) เป็นต้น
1.7 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
1.8 ข้อบังคับสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560
1.9 จรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct

Link ภำยนอก

.....ไม่ม.ี ..............................

หมำยเหตุ
............................................................................................................................. ...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นำงจันทิรำ เพียรอดวงษ์
(....นำงจันทิรำ เพียรอดวงษ์...)
ตำแหน่ง...นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่....27...เดือน.....ธันวำคม .......พ.ศ. .....2561.......

นำยสุภกฤษธ์ มงคลกิจโรจน์
( นำยสุภกฤษธ์ มงคลกิจโรจน์ )
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอกันทรวิชัย
วันที่....27...เดือน.....ธันวำคม .......พ.ศ.
.....2561.......

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นำงจันทิรำ เพียรอดวงษ์
( นำงจันทิรำ เพียรอดวงษ์ )

ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่....27...เดือน.....ธันวำคม .......พ.ศ. .....2561.......

