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ที่ตั้ง 193/1 ถนนสื่อสาร ต.หนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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คํานํา

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม เปนหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาท
หนาที่หลักคือการเปนหนวยงานในการควบคุม กํากับ อํานวยการ สั่งการ ติดตาม นิเทศผลงานเพื่อให
ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุผล โดยการประสานงานกับภาคสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนควบคุม
กํากับหนวยงานใตบังคับบัญชาคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง ๒๒ แหง ในการดําเนินงานเพื่อ
เปาประสงคสูงสุดคือ การมีสุขภาพดี ของประชาชนอําเภอวาปปทุม
เอกสารคูมือประชาชนในการแนะนําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม เปนเอกสารที่จัด
ทําขึ้นเพื่อ ประชาสัมพันธถึงบริบทของหนวยงาน เพื่อสรางความเขาใจถึงบทบาท นโยบาย อํานาจหนาที่
ตลอดจนองคประกอบที่เกี่ยวของ ซึ่งผูจัดทํา หวังวา ประชาชนทั่วไปและภาคสวนที่เกี่ยวของ จะไดมี
ความเขาใจอันดีกับบทบาท และบริบทของหนวยงาน

ผูจัดทํา

สารบัญ

เรื่อง
๑.บริบทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๒.โครงสรางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๓.บทบาทหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
๔.วิสัยทัศน พันธะกิจ คานิยม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
๕.ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
๖.หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
๗.ชองทางติดตอสื่อสารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
๘.กฏหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่

หนา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๖
๘

1

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปทุม
เครือขายบริการสุขภาพวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
สวนที่ ๑ : ขอมูลทั่วไป
๑. บริบทชุมชน
ที่ตั้ง 193/1 ถนนสื่อสาร ต.หนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท 043-799344 โทรสาร 043 799344

ผูบริหาร นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม เบอรติดตอ 095-6648170
นโยบาย :สามัคคี มีวินัย ใสใจองคกร
แผนที่ตั้งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

.

๒

โครงสรางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

โครงสรางสายการปฎิบตั ริ าชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

๓

บทบาทหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
อาศัยกฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2560 ใหไว ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ขอ 21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

บทบาทหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
2. ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่
อําเภอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
4. สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ภารกิจหลัก
1.ประสานนโยบายการทํายุทธศาสตรดานสุขภาพรวมกับหนวยงานภาครัฐ ทองถิ่น องคกรเอกชน
และภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอําเภอ/ตําบล
2.ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายบริการสุขภาพ
3.ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
4.คุมครองผูบริโภคดานการบริการและผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที่
5.ดําเนินงานตามกฏหมายการแพทยและการสาธารณสุข
6.ปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนดานสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด
ภาระกิจรอง
1.พัฒนาวิชาการแกบุคลากรสาธารณสุข องคกรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
2.สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในสังกัดใหไดมาตรฐาน
3.สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขใหไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
และเหมาะสม
เปาประสงคหลัก
ประชาชนสุขภาพดี บริการดีมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

๔

วิสัยทัศน (VISION) : กระทรวงสาธารณสุข
“เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
พันธกิจ (MISSION) : กระทรวงสาธารณสุข
“พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อยางมีสวนรวม และยั่งยืน”
คานิยมองคกร (Core Values) : กระทรวงสาธารณสุข
M : Mastery คือ เปนนายตนเอง
O : Originality คือ เรงสรางสิ่งใหม
P : People centered approach คือ ใสใจประชาชน
H : Humility คือ ถอมตนออนนอม
วิสัยทัศน (VISION) : จังหวัดมหาสารคาม
“ประชาชนจังหวัดมหาสารคามมีสุขภาพดี ภาคีมีสวนรวมจัดระบบบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐาน
ภายในป ๒๕๖๓”
พันธกิจ (MISSION): จังหวัดมหาสารคาม
๑. สงเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือขายดานสุขภาพใหมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสรางสุขภาวะอยางยั่งยืน
๒. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือขายบริการดานสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ใหไดตามเกณฑมาตรฐานและมีสุขภาพดี
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน (VISION) : เครือขายสุขภาพวาปปทุม
“ ประชาชนวาปปทุมสุขภาพดี ภาคีมีสวนรวม ระบบบริการสุขภาพไดมาตรฐาน”
พันธกิจ (MISSION):เครือขายสุขภาพวาปปทุม
1) เสริมสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือขายดานสุขภาพใหมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสรางสุขภาวะอยางยั่งยืน
2) พัฒนาระบบบริการดานสุขภาพใหไดมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
๕

คานิยมองคกร (Core Values) :เครือขายสุขภาพวาปปทุม

W : Working Team/network คือ ทางานเปนทีมสรางการมีสวนรวมและการเรียนรู
รวมกันระหวางคนในชุมชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
A : Attitude
คือ มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
P : People Centered
คือ เนนประชาชนเปนศูนยกลาง
I : Integrated
คือ บูรณาการ สติปญญา
ประเด็นยุทธศาสตร : กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคใหเปนเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคใหเปนเลิศ
(Prevention & Promotion Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย
ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนดานสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
๖

หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด(รพ.สต.) 22 แหง

1.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาขา ตําบลนาขา
2.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนมันน้ํา ตําบลบานหวาย
3.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไผ ตําบลบานหวาย
4.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแคน ตําบลแคน
5.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหัวนาไทย ตําบลแคน
6.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังปทุม ตําบลหัวเรือ
7.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานชาด ตําบลหัวเรือ
8.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโพธิ์ชัย ตําบลโพธิ์ชยั
9.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานประชาอาสา ตําบลประชาพัฒนา
10.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงใหญ ตําบลดงใหญ
11.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทองหลาง ตําบลโคกสีทองหลาง
12.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานงัวบา ตําบลงัวบา
13.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองหวา ตําบลงัวบา
14.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนน ตําบลขามปอม
15.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองแวง ตําบลขามปอม
16.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองเสือ ตําบลหนองทุม
17.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโพธิ์ ตําบลหนองแสง
18.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาเลา ตําบลหนองไฮ
19.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบูรพาสามัคคี ตําบลหนองไฮ
20.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกุง ตําบลเสือโกก
21.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเสือโกก ตําบลเสือโกก
22.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแสน ตําบลหนองแสน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เขตรับผิดชอบประกอบดวย ๑๕
ตําบล ๒๔๑ หมูบาน และแบงการปกครองทองถิ่นเปน เทศบาลตําบล ๑ แหง องคการบริหารสวนตําบล ๑๕
แหง ประชากรทั้งสิ้น 113,896 คน จํานวนครัวเรือน ๒๘,๕๒๙ ครัวเรือน
ชองทางสื่อสารกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
1.สายตรงผูบริหาร
1.สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม นายเถวียน ปาปะขี โทร. 095-6648170
Facebook :เถวียน ปาปะขี
2.ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม นายยงยุทธ คําอาจ 081-6349796

Facebook :ยงยุทธ คําอาจ
2.Facebook SSO-Wapipathum https://www.facebook.com/sso-wapipathum

๗

3.ดวยตนเอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม (ตรงขามไปรษณยวาปปทุม) ถนนสื่อสาร หมู 1
ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120 โทร 043-799344
การใหบริการประชาชน
1.รับรอง บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับ อสม.
2.รับรอง อสม.
3.บริการวิชาการที่เกี่ยวของ
4.รับรองขาราชการในสังกัด

ระยะเวลาในการติดตอราชการทั่วไป
เรื่องติดตอราชการ

ชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ

หมายเหตุ

ดวยตนเอง พรอมหลักฐาน
ดวยตนเอง พรอมหลักฐาน
ดวยตนเอง พรอมหลักฐาน

ภายใน 20 นาที
ภายใน 20 นาที
ภายใน 1-5 วัน

เอกสารรับรองขาราชการ ดวยตนเอง พรอมหลักฐาน

ภายใน 20 นาที

ขึ้นอยูกับความซับซอน
ของเรื่องที่รองขอ
-

ขอเอกสารรับรองบุคคล
เอกสารรับรอง อสม.ฯ
เอกสารวิชาการ

๘

แนะนํา-รองเรียนบริการ
1.โทรติดตอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม 043-799344

สายตรงผูบริหาร
1. สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม นายเถวียน ปาปะขี โทร. 095-6648170
Facebook :เถวียน ปาปะขี
2. ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม นายยงยุทธ คําอาจ 081-6349796
Facebook :ยงยุทธ คําอาจ
๒. ขอความ FACEBOOK MESSENGER:เถวียน ปาปะขี / ยงยุทธ คําอาจ
๑.เขา FACEBOOK MESSENGER คนหา เถวียน ปาปะขี, /ยงยุทธ คําอาจ
๒.เลือกสงขอความ
โดยผูรองใหแจงรายละเอียดคือ .พิมพรายละเอียดของผูรอง ชื่อ สกุล ที่อยู เลขบัตรประชาชน
เบอรโทรศัพทติดตอ ขอความที่ประสงครองเรียน/รองทุกข
2.www.sasukwapi.go.th มีขั้นตอนการกรอกขอมูลรองเรียนผานทางเวปเพจคือ
๑.เขาเว็บไซต SASUKWAPI.COM หัวขอ รองทุกขรองเรียน /สายตรงผูบริหาร
๒.เลือกโพสต
กฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ
- สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่สําคัญ
เนื้อหา สาระสําคัญของ
สวนราชการ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๒๕๓๕
ในพื้นที่
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๙
พลเรือน พ.ศ.๒๕51
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แผนดินพ.ศ.๒๕34
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕37
5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕56
6. หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การ
ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
จายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว
หรือลูกจางรายคาบของหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕48
7. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2542
8. พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.2522
9. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ. 2540
10. พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ.
2559
11. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
12. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
13. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ.2535
14. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535
15. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2522
16. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2553

เนื้อหา สาระสําคัญของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

การประกอบโรคศิลปะ

สวนราชการ
ที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

ควบคุม กํากับ ดูแลดานยาเสพ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ติดใหโทษ ในความควบคุม
ดําเนินการรวบรวมขอมูลดาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สาธารณสุขที่เปดเผยไดและไมได
และอนุญาตหรืออนุมัติใหเปดเผย
ระเบียบคอมพิวเตอร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
วาดวยการกระทําความผิดทาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
คอมพิวเตอร
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
รพสตฯ
การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
บุหรี่
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ผูสูงอายุ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

30. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
31. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
32. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.2550
33. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558

สงเสริมการพัฒนาเด็ก

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
สุขภาพแหงชาติ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

การควบคุมโรคติดตอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

34. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ.2558
35. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2545

การควบคุมโรค เคลื่อนยายสัตว

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

หลักประกันสุขภาพ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

๑๐

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
36. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540
39. พระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
40. พระราชบัญญัติคุมครองการแพทย
แผนไทย 2542
41. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุน
พ.ศ.2555
42. พระราชบัญญัติมาตรการของฝาย
บริหารในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2551
43. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
44. พระราชบัญญัติลางมลทิน พ.ศ.2539
45. พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
2542
46. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
47. พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
48. พระราชบัญญัติราชพัสดุ พ.ศ.2518

เนื้อหา สาระสําคัญของ
สวนราชการ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
การคุมครองผูประสบภัยจากรถ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สิทธิ์ประกันสังคม

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

การคุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย
การผลิตภัณฑสมุนไพร

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหนวยงานภาครัฐ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

การดําเนินงาน/การบริหารงาน

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

การลางมลทินความผิดทางวินัย
การเสนอราคาซื้อ/จาง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

วิธีปฏิบัติของผูบริหาร

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

การนําสงเงินสหกรณ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
การขึ้นทะเบียนราชพัสดุ และรื้อ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ถอน ที่ดิน/สิ่งกอสราง
49. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พ.ศ. สาธารณสุขประจําหมูบาน
2554
50. พระราชบัญญัติความปลอดภัย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ทํางาน พ.ศ. 2554
๑๑

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ ที่หนวยงานอยูภายใต
1. พรบ.คุมผูเสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข (ม.41)
2. พรบ.ขาราชการพลเรือน 2551
3. พรบ.การจัดชื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

5. พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข 2556
6. พรบ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540
7. พรบ.วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ ที่หนวยงานดําเนินงานบังคับใช
8. พรบ.การสาธารณสุข 2535
9. พรบ.โรคติดตอ 25๖3
10. พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 255๑
11. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 2535
12. พรบ.เครื่องสําอาง 2535
13. พรบ.อาหารและยา 2522
14. พรบ.สุขภาพจิต 2551
15. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 2560

**********************************************************

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ที่

มค ๐๐๓๒.๐๐2/๓๓๖

เรื่อง

ถนนสื่อสาร มหาสารคาม โทร.๐ ๔๓๗๙ ๙344

วันที่

๒๕ พฤศจิกายน 2563

ขออนุมัติเผยแพรเผยแพรขอมูลคูมือประชาชนแนะนําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอฯผานเว็บไซต

เรียน สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
ดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม มีภารกิจในการบริหารงานสาธารณสุขของอําเภอ
โดยมีการประสานงานและสรางความเขาใจในบทบาท ภาระหนาที่ บริบทองคกร ตลอดจนการแนะนําหนวยงาน
กับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวของ ดังนั้นสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จึงได
จัดทําคูมือประชาชนในการแนะนําหนวยงาน และไดมีแนวทางเผยแพรคูมือฯผานเวปไซต
ในการนี้ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอวาป ป ทุ ม ขออนุ มัติ เผยแพร คู มือ ประชาชนแนะนํ า
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม ทางเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นายยงยุทธ คําอาจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอ มูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2562
สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วัน/เดือน/ป

2๕ พฤศจิกายน พ.ศ.256๓

หัวขอ

EB๒_การเผยแพรขอมูลทั่วไปหนวยงานผานเวปไซตของหนวยงาน

รายละเอียดขอมูล

การเผยแพรขอมูลทั่วไปหนวยงานผานเวปไซตของหนวยงาน

Link ภายนอก

-

หมายเหตุ............ _การเผยแพรคูมือประชาชน แนะนําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
....................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(นางสุดารัตน โคตรสีเขียว )
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.256๓

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.25๖๓

ผูรับผิดชอบนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายยงยุทธ คําอาจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.25๖๓

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.256๓
สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อหนวยงาน

....................................

วัน/เดือน/ป

....................................

หัวขอ

....................................

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Link ภายนอก ....................................
หมายเหตุ
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(...................................................)
ตําแหนง.............................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ....................

(...................................................)
ตําแหนง.............................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .................

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(...................................................)
ตําแหนง.............................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ....................

คําอธิบาย

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
หัวขอ
คําอธิบาย
หนวยงาน
หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เปนผูจัดทําและเผยแพรขอมูล
วัน/เดือน/ป

วัน เดือน ป ที่ขอนําขอมูลขึ้นเผยแพร

หัวขอ

กําหนดหัวขอที่จะนําขึ้นเผยแพรโดยใหมีใจความสําคัญ ที่มาจากเนื้อหามีความ
ยาวไมเกิน 2 บรรทัด

รายละเอียดขอมูล

เลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายที่มีความกระชับ ใชภาษาที่เขาใจงาย และสะกดคํา
ใหถูกตองตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบขอมูลแตละชนิด

Link ภายนอก

ใหระบุ ที่อางอิงหรือมาใชในการเผยแพร

หมายเหตุ

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
(ผูรายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผูรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจากหัวหนากลุมงาน/
หัวหนางาน

ผูอนุมัติรับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้น
เผยแพร (Webmaster)

ระบุลงลายมือชื่อผูทําการ Upload ขอมูลที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนากลุมงาน/
หัวหนางาน

