
พันธกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 
     กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 55 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กําหนดให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังภัย
สุขภาพ ควบคุมและการป้องกันโรค   รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนนาแก้ว เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของ
กระทรวงสาธารณสุขในระดับอําเภอเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการตาม
มาตรา  63แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2553มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ    และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในอําเภอโพนนาแก้ว และตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560  ข้อ 21  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อําเภอ( 2) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขใน
เขตพ้ืนที่อําเภอ(3) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่
อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง (5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขต
พ้ืนที่อําเภอ ( 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนนาแก้ว ดําเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขององค์กร  โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ  อัตราป่วย ตายลดลง จัดการให้มีการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับแบบไร้รอยต่อ มีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริการที่มีคุณภาพด้วย DHS-PCA ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ตารางแสดง พันธกิจ  สินค้า/บริการ  ผู้รับมอบ ช่องทางการส่งมอบและคุณค่าต่อผู้รับมอบของ 
               ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

พันธกิจหรือหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

สินค้า/บริการ ผู้รับมอบ ช่องทางการส่งมอบ คุณค่าต่อผู้รับมอบ 

(1) จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ในเขตพื้นท่ีอําเภอ 

1. แผนยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพอําเภอ
โพนนาแก้ว 

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

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

เกิดการบูรณาการแผนงาน
ร่วมกันทั้งในแนวระดับ และ
แนวระนาบ  มีการแบ่งปัน
และใช้ทรัพย์ร่วมกันในการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



พันธกิจหรือหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

สินค้า/บริการ ผู้รับมอบ ช่องทางการส่งมอบ คุณค่าต่อผู้รับมอบ 

(2) ดําเนินการและ
ให้บริการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุขในเขตพื้นท่ี
อําเภอ 

1. บริการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุข 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
2. หน่วยงานระดับ
อําเภอ และระดับ
ตําบล 

 

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

1. ประชาชนได้รับบริการ
ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน
และคุณภาพ 
2. หน่วยงานระดับอําเภอ 
และระดับตําบล ได้รับ
บริการทางวิชาการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความต้องการ (3) กํากับ ดูแล 

ประเมินผล และ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
สาธารณสุข ในเขตพื้นท่ี
อําเภอ เพี่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพท่ีมีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

1. กํากับ ดูแล 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย มีการ
บริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพและ มีการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

1. รพ.สต. ในสังกัด 1. การนิเทศติดตาม 
ประจําปี จํานวน 2 ครั้ง 
2. ประชุมประจําเดือน 
จํานวน 12 ครั้ง 
3. สุ่มเยี่ยมตามความ
จําเป็น และภารกิจ 

หน่วยงานสาธารณสุข ใน
เขตพื้นท่ีอําเภอ ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย มีการ
บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
และ มีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงาน
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นท่ีอําเภอ ให้
เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง 

1. การสนับสนุน 
และประสานงาน
เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอ 

1. รพ.สต. ในสังกัด 
2. หน่วยงานระดับ
อําเภอ 
3. หน่วยงานระดับ
จังหวัด 
4. ประชาชนท่ัวไป 

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

งานสาธารณสุขในเขตพื้นท่ี
อําเภอตามนโยบายของ
กระทรวงบรรลุผล ตาม
เป้าหมาย 

 

 

 

(5) พัฒนาระบบ
สารสนเทศ งานสุข
ศึกษา และการสื่อสาร
สาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นท่ีอําเภอ 

สารสนเทศ ข้อมูล
และการสื่อสาร
สาธารณะด้าน
สุขภาพ 

1. รพ.สต. ในสังกัด 
2. หน่วยงานระดับ
อําเภอ 
3. หน่วยงานระดับ
จังหวัด 
4. ประชาชนท่ัวไป 

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

ผู้รับมอบได้รับสารสนเทศ 
ด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการ  

 

 

 
 

 


