
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล  

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 63 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหน้าที่ 
เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน  
อ าเภอกงหรา และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  

 (๒) ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  

 (๓) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต
พ้ืนที่ อ าเภอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน สุขภาพ  

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ให้เป็นไป
ตาม นโยบายของกระทรวง  

 (๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  

 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับ 
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมา 
เป็นระบบและครบถ้วน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

 o เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ  

 o ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุม 
กระบวนการ นั้น  

 o มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน  

 o สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่ง
ต่อจุด ส าเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจท าให้  
หน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น  

 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการ
ท างานของ แต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวม
สูงสุด และเพ่ือ ใช้ มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อไป 

 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความ
คาดหวังอย่างชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานใน เรื่องใดบ้าง 



ซึ่งย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้
และส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือ
ได้ว่ามปีระสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 
เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัด
ความส าเร็จที่แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์ของ
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 

 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 

 2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 

 3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 

 4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 

 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 

 8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 

 9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 

 10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบข้ันตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 

 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 

 12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ท่ีจะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากข้ึน 

 13. ท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 

 14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 

 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 

 16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 

 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 

 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 

 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียน
คู่มือ 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 



 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 

 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 

 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 

 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 

 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 

 7. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ 

 8. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

 9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพื่อน ามารปรับปรุงงานได้ 

 10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 

 11. มีข้ันตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 

 12. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย 

 13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 

 16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 

 17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 

 18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 

 19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น 

 20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีชื่อย่อเป็นทางการว่า สสอ. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ 

บริหารส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ สาธารณสุขอ าเภอมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับ 

บัญชาข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอ าเภอ 

 

 

 

รูปแบบองค์การ  



โครงสร้างองค์กรของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประกอบด้วย  

 1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นหน่วยบริหารก ากับดูแล สถานบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ 
อ าเภอได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีสาธารณสุขอ าเภอเป็น  
หัวหน้า และมีข้าราชการ พนักกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง แบ่งการท างานเป็น ๓ กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงาน 
บริหาร กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันโรค  

 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งหน่วยบริการอยู่ใน  
หมู่บ้าน/ต าบล มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นหัวหน้า อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ  
สาธารณสุขอ าเภอ  

การบริหาร  

 ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการ
สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอ าเภอตรอน ซึ่งเรียกว่า ผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ เรียกว่า สาธารณสุขอ าเภอ  

อ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

 ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการ
สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอ าเภอตรอน และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน 
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 

 (๒) ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  

 (๓) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต
พ้ืนที่ อ าเภอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน สุขภาพ  

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ให้เป็นไป
ตาม นโยบายของกระทรวง  

 (๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอ (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  



 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 
ประกอบด้วยด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการก ากับที่ดี 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 

1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 

ควบคุมคุณภาพของอาหาร  โดยมุ่ ง
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นส าคัญ ซึ่งวิธีการใน
การควบคุมจะเน้นไปที่เรื่อง ของการขอ
อนุญาต การตรวจสอบ การขึ้นทะเบียน 
รวมทั้งในเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวกับ
อาหารด้วย 

งานคุ้มครอง ผู้บริโภค และ เภสัช
สาธารณสุข 

2. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวช 
กรรม พ.ศ.2525 

เพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และคุ้มครอง ความปลอดภัยของ
ประชาชนให้รัดกุมยิ่งข้ึน 

งานพัฒนา บุคลากร 

3. พระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข 2535 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม 

การควบคุมและก ากับดูแลเกี่ยวกับการ
อนามัย สิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย เหตุ ร าคาญ กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

งานอนามัย สิ่งแวดล้อม และ โรค
ไม่ติดต่อ 

4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2540 

ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
และความ คุ้มครองคนพิการเพ่ือมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น ธรรมเพราะเหตุ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้ คน
พิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
อันเป็น สาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืน
จากรัฐ ตลอดจนให้ รัฐต้องสงเคราะห์คน
พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ พ่ึงตนเอง
ได ้

งานส่งเสริม สุขภาพ 

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองและ 
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ แผน 
ไทย 2542 

พ่ือให้มีมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมให้
เอกชน ชุมชนและองค์กรเอกชนตระหนัก
ถึงคุณค่าของภูมิ ปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรและมีส่วนร่วม ในการ
อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

งานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ เภสัช
สาธารณสุข 

6. พระราชบัญญัติประกอบโรค 
ศิลปะ 2542 

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ เช่น 
การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบัด
โรค การปูองกันโรค การ ส่งเสริมและ

งานพัฒนา คุณภาพและ รูปแบบ
บริการ 



ฟ้ืนฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ 

7. พระราชบัญญัติการแพทย์ 
ฉุกเฉิน 2551 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ฉุ ก เ ฉิ น  เ ช่ น  ก า ร
บ าบัดรักษาผู้ป่วย ฉุกเฉิน และการปูองกัน
การเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดข้ึน 

งานอนามัย สิ่งแวดล้อม และ โรค
ไม่ติดต่อ 

8. พระราชบัญญัติวิชาชีพการ 

สาธารณสขุชมุชน พ.ศ.2556 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ทั่วประเทศให้มี มาตรฐานเดียวกัน โดยตั้ง
สภาการสาธารณสุขชุมชน ก าหนดและ
ควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพมิให้ 
แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจาก
ประชาชน 

งานพัฒนา บุคลากร 

9. พระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ 2558 การ เ ฝ้ า ร ะวั ง โ รค  และการควบคุ ม
โรคติดต่อ 

งานควบคุม โรคติดต่อ 

10. พระราชบัญญัติอาํนวย ความ 

สะดวก พ.ศ.2558 
ประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วน
ราชการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตบางฉบับไม่ได้ ก าหนดระยะเวลา 
เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึง
ขั้นตอนในการพิจารณาไว้ ท า ให้ เป็น
อุปสรรคต่อ ประชาชนในการยื่นค าขอ
อนุญาตด าเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้มี
กฎหมายกลางที่จะก าหนดขั้นตอนและ 
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมี
การจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าร้อง
และศูนย์รับค าขอ อนุญาต ณ จุดเดียว 
เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การขอ
อนุญาตซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ ประชาชน 

งานประกัน สุขภาพ 

11. พ ระ รา ช บัญ ญัติ สถ า น 

ประกอบการเพื่อสขุภาพ พ.ศ. 2559 
ควบคุมดูแลกิจการสปา ซึ่งมีการอาบน้ า 
นวด หรืออบ ตัว การนวดเพ่ือสุขภาพหรือ
เพ่ือเสริมความงาม ซึ่งไม่ เข้าข่ายเป็น
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน 
บริการ และการด าเนินการในลักษณะ
เดียวกันที่ ด าเนินการอยู่ในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล ให้
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 

งานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ เภสัช
สาธารณสุข 

12. พระราชบัญญัติรักษา ความ ใช้บั งคับในเขตเทศบาล รักษาความ งานอนามัย สิ่งแวดล้อม 



สะอาด และความ เรียบร้อยของ 

บา้นเมือง พ.ศ. 2535 
สะอาดในที่ สาธารณะและสถาน
สาธารณะ การดูแลรักษาสนาม หญ้าและ
ต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะการห้าม
ทิ้ง สิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและ
สถานสาธารณะ การให้อ านาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ พนักงาน
เจ้าหน้าที ่

13. พระราชบญัญัติสง่เสริม คณุภาพ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่ ใช้ บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มี
มาตรการควบคุมและ แก้ไขปัญหา
สิ่ งแวดล้อมได้อย่ า งพอเพียงสมควร 
ปรับปรุง 

งานอนามัย สิ่งแวดล้อม 

14. พระราชบญัญัติความ ปลอดภยั 
อาชีว อนามยัและสภาพแวดลอ้มใน 

การทาํงาน พ.ศ. 2554 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถใน
การท างาน อย่างเหมาะสม กับศักยภาพ
และวัยและให้มีงานท า และพึงคุ้มครอง
ผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย และมี
สุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับ
รายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และ
ประสิทธิประโยชน์ อ่ืนที่เหมาะสมแก่การ
ด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือ ส่งเสริมการ
การออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 
ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม ในการด าเนินการ 

งานประกัน สุขภาพ งาน อนามัย 
สิ่งแวดล้อม 

1๕. พระราชบัญญัติ หลักประกัน
สขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขได้ ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
ให้จ่ายเงินกองทุน โดยค านึง การ
พัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
ไม่มี หน่วยบริการเพียงพอ หรือมีการ
กระจายหน่วยบริการ อย่างเหมาะสม 

งานประกัน สุขภาพ 

1๖. พระราชบญัญัติสขุภาพ แห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 

หนุนเสริมกลไกต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นกลไก ของรัฐบาลที่จ าแนกเป็น
กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ กลไกภายใต้ 
พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) กลไกภายใต้  พ.ร .บ.
หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
กลไกภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ให้ผสานตัวเข้า หา

งานประกัน สุขภาพ 



กัน เพ่ือช่วยกันท างานพัฒนาสุขภาพหรือ
สุขภาวะ ที่มุ่งสู่ทิศทาง “สร้างน าซ่อม” 
ร่วมกันต่อไป ดังที ่ปรากฏในภาพนี้ 

 


