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อำนำจหน้ำที่
1. จัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
3. กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และมีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำน
สุขภำพ
4. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
1. กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป
สนับสนุนให้หน่วยงำนย่อย และกลุ่มงำนต่ำงๆ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.1 งำนกำรเงินและกำรบัญชี
- ตรวจสอบหลักฐำน และดำเนินกำรเบิกจ่ำย
- จัดทำบัญชีและรำยงำนกำรเงินตำมที่กำหนด และเป็นมำตรฐำนสำกลที่มีกำรคิดต้นทุนกิจกรรม
1.2 งำนบริหำรงบประมำณและกำรเฝ้ำระวังทำงกำรเงิน
- วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังของหน่วยบริกำรในสังกัด
- ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน
1.3 งำนตรวจสอบและควบคุมภำยใน
- จัดระบบกำรควบคุมภำยใน โดยก่อนดำเนินกำรให้นำแผนงำน, โครงกำรที่จะดำเนินงำนทั้งหมดมำ
วิเครำะห์หำจุดเสี่ยงของกำรดำเนินงำน
- ตรวจสอบกำรจัดทำบัญชี-กำรเงิน
- ตรวจสอบพัสดุ
- ตรวจสอบกำรบริหำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
1.4 งำนพัสดุ ก่อสร้ำงกำรซ่อมบำรุง
- วำงแผนและดำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ เกี่ยวกับ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ้ำงเหมำ ประกวด
รำคำ ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงประจำปี จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
เบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงำนย่อย และกลุ่มงำนต่ำงๆ
- วำงแผนและบำรุงรักษำ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงติดตำมผลกำรก่อสร้ำงและกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ ใน
ระยะประกัน
- ประเมินค่ำเสื่อมรำคำของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
- ประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรถ่ำยโอนภำรกิจในด้ำนที่รำชพัสดุ
- อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจัดประชุม/บริหำรกำรใช้ห้องประชุม
- บริหำรกำรใช้เครื่องมือสื่อสำร และโสตทัศนูปกรณ์
- ดูแลควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของสำนักงำน
1.5 งำนธุรกำรและงำนกำรบริหำรยำนพำหนะ
- พิมพ์หนังสือรำชกำรและผลิตเอกสำรรำชกำร
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- งำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร
- บริหำรกำรใช้รถรำชกำร
- รับส่งหนังสือรำชกำร
- งำนโปรแกรมระบบสำรบรรณ
- จัดเก็บและค้นหำหนังสือรำชกำรและเอกสำรรำชกำร
- สำรวจและทำลำยหนังสือรำชกำรและเอกสำรรำชกำร
1.6 งำนสำนักงำนเลขำนุกำรและอำนวยกำร
- ประสำนงำนและอำนวยกำรงำนรำชกำรของผู้บริหำร
- รับส่งหนังสือรำชกำร
- บริหำรจัดกำรหนังสือรำชกำรตำมชั้นควำมลับ
- งำนตรวจสอบหนังสือรำชกำร เพื่อควำมถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบของรำชกำร
1.7 งำนประชำสัมพันธ์
- จัดระบบบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร
- ให้และรับข้อมูลข่ำวสำรแก่เจ้ำหน้ำที่ หน่วยรำชกำร ประชำชน สื่อมวลชน องค์กรพัฒนำเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่ำงๆ
- ตรวจสอบข่ำวสำรในสื่อมวลชนและรำยงำนกระทรวงสำธำรณสุขและผู้เกี่ยวข้อง
- รับเรื่องร้องทุกข์และประสำนกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะรำย
- ประมวลเรื่องร้องทุกข์และประสำนกำรแก้ไขเชิงระบบ
2. กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข
2.1 งำนพัฒนำยุทธศำสตร์สุขภำพ
- ประเมินสภำพปัญหำสำธำรณสุข สถำนกำรณ์ ระบบบริกำรสุขภำพ รวมถึงพยำกรณ์แนวโน้มสภำพ
ปัญหำสำธำรณสุขของพื้นที่
- ประสำนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ
- ประสำนและจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
- ประสำนและจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
- ประสำนกำรจัดทำข้อเสนอ เป้ำหมำย ผลผลิตและผลลัพธ์กำรพัฒนำสุขภำพประจำปี
- ควบคุม กำกับ และวิเครำะห์กำรใช้งบประมำณ ของจังหวัด และหน่วยงำนในสังกัด
- ประสำนและบูรณำกำรแผนกับหน่วยงำนอื่น
- ประสำนและควบคุม กำกับงำน ตำมนโยบำยเร่งด่วน ของกระทรวง และจังหวัด
2.2 งำนข้อมูลข่ำวสำร
- วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลสุขภำพเชิงระบบของจังหวัด วิธีกำรเก็บนิยำมของข้อมูล วิธีกำร
วิเครำะห์/สังเครำะห์ ควำมเชื่อมโยงของข้อมูล
- ประมวลสุขภำวะ, ภำระโรค, ดัชนีชี้วัดด้ำนสำธำรณสุข, ตำรำงชีพ, สถิติชีพ และสถิติสำธำรณสุข
ต่ำงๆ ของจังหวัด
- ประมวลผลกำรใช้ทรัพยำกร ทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล และต้นทุนต่ำงๆ
- ประมวลผลกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งกลับและนำเสนอผลกำร
ประมวลผล เพื่อนำไปใช้ระหว่ำงปี สรุปผลงำนประจำปี เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผนดำเนินงำนในปีต่อไป
เผยแพร่ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนด้วยช่องทำงต่ำงๆ
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2.3 งำนนิเทศและประเมินผล
- จัดระบบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนแต่ละระดับ ตำมตัวชี้วัดของผลผลิตและผลลัพธ์ที่มอบหมำย
ให้แต่ละหน่วยงำนร่วมรับผิดชอบ ตำมข้อตกลง โดยมีกำรเชื่อมโยงกับผลตอบแทนประจำปี
- จัดทำแผนกำรติดตำมงำน
- กำหนดข้อมูลที่ใช้ในกำรติดตำมงำนและประเมินผลเพื่อนำไปจัดอยู่ในระบบกำรรวบรวมข้อมูล
- ติดตำมงำนจำกกำรประมวลผลงำนแต่ละงวด
- สรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี และจัดทำรำยงำนประจำปี
- ประสำนกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนระดับเขต/กระทรวง
- วำงแผนกำรประเมินผลกำรพัฒนำสุขภำพประชำชนและแผนงำน/โครงกำร
- ประเมินผลกำรพัฒนำสุขภำพประชำชนและแผนงำน/โครงกำร
2.4 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- เป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ งำนสำธำรณสุขระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนสุขภำพของประชำชนในจังหวัดและข้อมูลกำรดำเนินงำน สำธำรณสุข
ภำยในจังหวัด สำหรับบริกำรหน่วยงำนและประชำชน
- เป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของจังหวัดกับศูนย์กลำงบริกำรข้อมูลสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของกระทรวงสำธำรณสุข
- พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ เพื่อกำรเข้ำถึงบริกำรและมีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนและควำมรวดเร็วในกำรดำเนินงำน
- กำรใช้ประโยชน์และเผยแพร่ข้อมูล ดำเนินกำรเกี่ยวกับ ส่งกลับและนำเสนอผลกำรประมวลผลเพื่อ
กำรนำไปใช้ระหว่ำงปี สรุปผลงำนประจำปี ตำมดัชนีชี้วัดด้ำนสำธำรณสุข เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผน
ดำเนินงำนในปีต่อไป เผยแพร่ข้อมูล ผลกำรดำเนินงำนด้วยช่องทำงต่ำง ๆ
- กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำรเกี่ยวกับ พัฒนำระบบ Hardware Software คู่มือ
กำรใช้โปรแกรม นิเทศติดตำมสถำนบริกำรในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ บริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
2.5 งำนสำธำรณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพำะ
- งำนโครงกำรสำธำรณสุขทำงทะเล
2.6 งำน พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร
- ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
2.7 งำนวิจัย
- กำรจัดทำแผนงำนและแนวทำงด้ำนกำรวิจัยด้ำนสุขภำพในระดับจังหวัด
- กำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงด้ำนวิจัยและวิชำกำรในระดับจังหวัด
- กำรควบคุมกำกับติดตำมและประเมินผลทำงด้ำนวิจัยและวิชำกำร
- กำรให้คำปรึกษำแนะนำกำรดำเนินงำนวิจัยและวิชำกำร
- ดำเนินงำนศึกษำวิจัยทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขในพื้นที่
- ร่วมดำเนินงำนศึกษำวิจัยในพื้นที่กับหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรต่ำงๆ
- กำรจัดประชุมวิชำกำรประจำปี
- งำนจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์
2.8 งำนพัฒนำศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยประชำคมอำเซียน
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2.9 งำนกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข
- กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผล ทุก 1 เดือน
- กำรประชุมกำกับติดตำม ผลกำรดำเนินงำนของผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน/งำน ในสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
2.10 งำน พอ.สว.
3. กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ
3.1. งำนส่งเสริมสุขภำพตำมกลุ่มอำยุ ได้แก่
3.1.1 งำนอนำมัยแม่และเด็ก ประกอบด้วย
- กำรดูแลสุขภำพหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอด
- กำรดูแลสุขภำพเด็กวัยก่อนเรียน
- กำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคธำรัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
- กำรส่งเสริมกำรได้รับสำรไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
- กำรป้องกันภำวะปัญญำอ่อนจำกภำวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนและฟีนิลคีโตน ยูเรีย
- กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอำยุ 0 - 5 ปี
- กำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่
- กำรพัฒนำระบบบริกำรคุณภำพโรงพยำบำลสำยใยรักแห่งครอบครัว
- กำรประเมินโรงพยำบำลตำมมำตรฐำนโรงพยำบำลสำยใยรักแห่งครอบครัว
- กำรพัฒนำศักยภำพชมรมสำยใยรักแห่งครอบครัว
- กำรป้องกันกำรถ่ำยทอดเชื้อเอดส์จำกแม่สู่ลูก
3.1.2 งำนอนำมัยเด็กวัยเรียนและเยำวชน ประกอบด้วย
- กำรดูแลและให้บริกำรสุขภำพหญิงวัยเรียนและเยำวชน
- กำรพัฒนำโรงเรียน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
- กำรพัฒนำศักยภำพเด็กวัยเรียน ตำมแนวทำงเด็กไทยทำได้
- กำรเฝ้ำระวังภำวะสุขภำพของเด็กวัยเรียนและเยำวชนในสถำนศึกษำ
- กำรดูแลสุขภำพนักเรียนและเยำวชนในสถำนศึกษำ
3.1.3 งำนพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพกลุ่มวัยทำงำน ประกอบด้วย
- กำรรณรงค์กำรส่งเสริมสุขภำพประชำกรวัยทำงำนในสถำนประกอบกำร
- กำรส่งเสริมสุขภำพสตรีและชำยวัยทอง
- กำรดูแลและให้บริกำรสุขภำพหญิงวัยเจริญพันธ์
3.1.4 งำนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย
- กำรเฝ้ำระวังภำวะสุขภำพผู้สูงอำยุ
- กำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยชมรมผู้สูงอำยุ
- กำรจัดตั้งคลินิกผู้สูงอำยุและบริกำรทำงด่วนสำหรับผู้สูงอำยุ
- กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care)
3.1.5 งำนส่งเสริมสุขภำพประชำชนทั่วไป ประกอบด้วย
- กำรพัฒนำวัด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนวัดส่งเสริมสุขภำพ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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- กำรพัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
3.2 งำนส่งเสริมกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ ได้แก่
3.2.1 กำรพัฒนำศักยภำพผู้นำกำรออกกำลังกำย
3.2.2 กำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพเด็กไทยแข็งแกร่ง “ Youth Exercise ขยับกำยก่อน
เข้ำเรียน”
3.2.3 กำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพในชุมชน
3.2.4 กำรรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมโครงกำรภำคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง
3.3. งำนส่งเสริมภำวะโภชนำกำร
- กำรรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมโครงกำรภำคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง และโครงกำรจังหวัด
ไร้พุง มุ่งสู่สุขภำพดี
- กำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรเด็กอำยุ 0 – 5 ปี
- กำรควบคุมและป้องกันภำวะโลหิตจำงจำกกำรขำดธำตุเหล็กในเด็กอำยุ6 เดือน – 3 ปี
- กำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษำ
- กำรสำรวจคุณภำพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
- กำรส่งเสริมกำรบริโภคผักในเด็กวัยเรียนและเยำวชนในสถำนศึกษำ
- กำรเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนและเยำวชนในสถำนศึกษำ
- กำรรณรงค์สร้ำงกระแสกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนโภชนำกำร
3.4 งำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
- งำนสนับสนุนกำรวำงแผนครอบครัว
- งำนพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพ (คลินิกวัยทอง)
- งำนส่งเสริมงำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มอำยุ
3.5 งำนพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
3.5.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพคนพิกำร
3.5.2 กำรค้นหำ รักษำ และกำรบำบัดฟื้นฟูสุขภำพคนพิกำร
3.5.3 กำรจัดบริกำรสุขภำพและสิ่งอำนวยควำมสะดวกแก่คนพิกำร
3.5.4 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร รวมถึงกำรให้สวัสดิกำรในด้ำนต่ำงๆ
3.5.5 กำรพัฒนำศักยภำพของผู้ดูแลคนพิกำร
3.5.6 กำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรส่งเสริม/พัฒนำ/ค้นหำ/รักษำ/บำบัดและฟื้นฟู
สุขภำพคนพิกำร
4.กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
4.1 งำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อม
4.1.1 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรปรับปรุงและพัฒนำสภำพกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
หน่วยงำน สถำนที่ และสถำนประกอบกำรต่ำงๆ
- กำรพัฒนำสภำพกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมในตลำดสดประเภทที่ 1 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนตลำดสดน่ำ
ซือ้
- กำรพัฒนำสภำพกำรสุขำภิบำลอำหำรในร้ำนอำหำรและแผงลอยจำหน่ำยอำหำร ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอำหำรสะอำด รสชำติอร่อย (Clean Food Good Taste)
- กำรพัฒนำสภำพกำรสุขำภิบำลอำหำรในร้ำนอำหำรและแผงลอยจำหน่ำยอำหำร ตำมเกณฑ์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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มำตรฐำนเมนูชูสุขภำพ
- กำรพัฒนำสภำพกำรสุขำภิบำลอำหำรในร้ำนอำหำร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนร้ำนอำหำร 5 ดำว
- กำรพัฒนำสภำพกำรสุขำภิบำลอำหำรในร้ำน/แผงลอยจำหน่ำยก๋วยเตี๋ยว ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก๋วยเตี๋ยวอนำมัย ส่งเสริมคนไทยสุขภำพดี
- กำรพัฒนำส้วมสำธำรณะใน 13 Setting ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส้วมสำธำรณะ (HAS)
- กำรพัฒนำหน่วยงำน สถำนที่ และสถำนประกอบกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำ
ทำงำน (Healthy Work Place)
- กำรพัฒนำสภำพกำรสุขำภิบำลครัวเรือน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน บ้ำนน่ำอยู่ คู่ครอบครัวไทย
- กำรพัฒนำระบบประปำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนประปำดื่มได้
4.1.2 กำรพัฒนำศักยภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนเมืองน่ำอยู่ด้ำน
สุขภำพประกอบด้วย
- ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและน้ำ
- กำรจัดกำรของเสีย/สิ่งปฏิกูลชุมชน
- งำนตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
4.1.3 กำรตรวจประเมินมำตรฐำนครัวเรือน หน่วยงำน สถำนที่ และสถำนประกอบกำร ตำม
มำตรฐำนที่กำหนดในแต่ละประเภท
4.2 งำนประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ
4.2.1กำรประยุกต์ใช้แนวทำงกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ เป็นเครื่องมือสำหรับกำรแก้ไขปัญหำ
เรื่องร้องเรียนตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
4.2.2 กำรประยุกต์ใช้แนวทำงกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ เป็นเครื่องมือสำหรับกำรป้องกัน
ปัญหำกำรประกอบกิจกำรที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
4.3 งำนตำมพรบ.สำธำรณสุข 2535
4.3.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เสนอแนะ ให้คำแนะนำ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบังคับใช้
กฎหมำย ตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
4. 3.2 กำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
4.4 งำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
5. กลุ่มงำนควบคุมโรค
5.1 งำนควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
5.1.1งำนป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
- ประสำนกำรดำเนินงำนกับสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
เอกชน ชุมชน เพื่อกำรป้องกัน ควบคุมโรค
- จัดหำและสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกัน ควบคุมโรคให้หน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
-บันทึก On hand ผ่ำนระบบ VMI เรื่องวัสดุ เวชภัณฑ์ฯ ที่ใช้ในกำรป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ำ ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
- ควบคุม กำกับ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมควำมพร้อมควบคุมกำรระบำดฉุกเฉิน
- จัดประชุมคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรระบำดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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- ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติกำรเตรียมพร้อมควบคุมกำรระบำดไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่
- ซ้อมแผนเตรียมพร้อมรองรับกำรควบคุมกำรระบำดไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัด
- ฝึกอบรม ให้คำปรึกษำ ข้อแนะนำในกำรปฏิบัติงำนฯ แก่เจ้ำหน้ำที่ระดับอำเภอ ตำบล
- สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงำนทุกระดับในที่ที่เกิดกำรระบำดของโรค ตำมแนวทำงกำรควบคุม
โรค
- สนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ แก่กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย ผ่ำนทำงโรงพยำบำลและสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอ
- เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ แก่หน่วยงำนและสถำนประกอบกำร
- นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกัน ควบคุมโรคของ
สถำนบริกำร/โรงพยำบำล
5.1.2 งำนโรคติดต่อทำงเดินอำหำรและน้ำ
- ประสำนกำรดำเนินงำนกับสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
เอกชน ชุมชน ในกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่ควำมรู้เพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
-จัดหำและสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกัน ควบคุมโรคให้หน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
-สนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ แก่กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย ผ่ำนทำงโรงพยำบำลและสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอ
- สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงำนทุกระดับในที่ที่เกิดกำรระบำดของโรค ตำมแนวทำงกำร
ควบคุมโรค
- รวบรวม และร2.9 งำนเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำ
- เฝ้ำระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
- จัดทำรำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรคประจำวัน (เฉพำะบำงโรคและบำงครำวที่มีกำรระบำด) ประจำ
สัปดำห์ ประจำเดือน ประจำปี และเผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง
- เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและเตือนภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- ควบคุม กำกับ ประเมินผล กำรดำเนินงำนระบำดวิทยำของจังหวัด
- พัฒนำเครือข่ำยเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ
- ศึกษำวิจัย และส่งเสริมนวัตกรรมทำงด้ำนระบำดวิทยำ
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.1.3 งำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
- จัดทำเป้ำหมำยควำมต้องกำรจำกกำรรวบรวมควำมต้องกำรวัคซีนของหน่วยบริกำรสำธำรณสุข และ
ประสำนเบิกจำกสำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
- จัดทำคลังวัคซีนรับวัคซีนจำกสำนักงำนป้องกันควบคุมโรค และดำเนินกำรจัดสรรให้โรงพยำบำลทุก
แห่ง (เป็นคลังวัคซีนในแต่ละอำเภอ)
- กำรประสำนงำนทุกพื้นที่ในกำรตั้งเป้ำหมำยวัคซีน OPV กำหนดพื้นที่รณรงค์ OPV ในพื้นที่ โดยมี
กำรรณรงค์ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน ธันวำคม และเดือน มกรำคม ของปี พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลจัดทำรำยงำน
และส่งต่อให้ส่วนกลำงในแต่ละครั้งของกำรดำเนินงำน
- กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล เก็บรวบรวมจำนวนเป้ำหมำย
ตั้งเป็นยอดเป้ำหมำยกเสนอขอกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง และจัดสรรในรำยโรงพยำบำล โดยมีกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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ดำเนินกำรประสำนยอดกำรจัดสรรที่ได้รับตอบกลับตำมโรงพยำบำล และส่งตำมระบบ VMI ของโรงพยำบำล
- สำรวจควำมต้องกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำลและรวบรวมเพื่อขอกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง
-แจ้งประสำนพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ A H1N1 2009
และรวบรวมควำมต้องกำร และเสนอขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง เมื่อได้รับทรำบยอดแล้วแจ้งพื้นที่
ทรำบ
-จัดประสำนพื้นที่เพื่อขอข้อมูลผู้ดูแลระบบวัคซีนตำมระบบ VMI เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลให้ส่วนกลำง
เพื่อออกทะเบียนผู้ใช้ รหัสผ่ำนและเลขพินเข้ำระบบ
-จัดทำทะเบียนระบบ VMI ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และดูแลตรวจสอบระบบ VMI ของ
เครือข่ำยในจังหวัด
-จัดหำและคงคลังวัคซีนกรณีที่มีกำรระบำดของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
- จัดทำกำรประมำณกำรใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำโดยจัดสรรวัคซีนตำมกำรตัดเงินของแต่ละ
โรงพยำบำล พร้องทั้งควบคุมจำนวนกำรเบิกจ่ำยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
5.2 งำนควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพำะ
5.2.1 งำนป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
- จัดทำแผนงำน/โครงกำรเพื่อกำรป้องกัน ควบคุมโรค ประสำนกำรดำเนินงำนกับสถำนบริกำร
สำธำรณสุขทุกระดับ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ เอกชน ชุมชน
- สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกัน ควบคุมโรคให้หน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง
- ควบคุม กำกับ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมควำมพร้อมควบคุมกำรระบำดฉุกเฉิน จัดประชุมคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ระบำดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรเตรียมพร้อมควบคุมกำรระบำดไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่
- ซ้อมแผนเตรียมพร้อมรองรับกำรควบคุมกำรระบำดไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัด
- สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงำนทุกระดับในที่ที่เกิดกำรระบำดของโรค ตำมแนวทำงกำร
ควบคุมโรค
- สนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ แก่กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย
- ให้ควำมรู้ แก่หน่วยงำนและสถำนประกอบกำร
- นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกัน ควบคุมโรคของ
สถำนบริกำร/โรงพยำบำล
5.2.2 งำนควบคุมโรคเอดส์และกำมโรค
- ประสำนและสนับสนุนวิชำกำรด้ำนเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
- ติดตำมประเมินผล
- ศึกษำวิจัย/จัดทำฐำนข้อมูล/ระบำดวิทยำโรคเอดส์
- ประสำนกำรดำเนินงำนศูนย์ประสำนประชำคมเอดส์จังหวัด:ศปอจ.(ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
กองทุนโลก )
5.2.3 งำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อจำกสัตว์สู่คน
- กำรดำเนินกำรป้องกันควบคุมโรค
1.โรคเลปโตสไปโรซิส
2.โรคพิษสุนัขบ้ำ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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3.โรคแอนแทรก
4.โรคสเต็ปโตคอคคัส ซูอิส
5.โรคอื่น ๆ ที่ติดต่อจำกสัตว์สู่คน
- กำรสนับสนุนงำนโรคติดต่อจำกสัตว์สู่คน เช่นเอกสำร แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์
อุปกรณ์ในกำรป้องกันควบคุมโรค เช่น รองเท้ำบูท , ถุงมือ ,ฯลฯ
5.2.4 งำนป้องกันโรคหนอนพยำธิ
- ประสำนพื้นที่ดำเนินงำนหนอนพยำธิในโรงเรียน
- ประสำน ส่งสิ่งส่งตรวจ/ยำและชุดตรวจหนอนพยำธิให้กับพื้นที่ดำเนินกำร
- รวบรวมจัดเก็บรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
- ติดตำมประเมินผลกำรกำรดำเนินกำรระบบคลังวัคซีนและลูกโซ่ควำมเย็น
- ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนระบบ VMI
- ติดตำมประเมินผลกำรให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ 2009
- ติดตำมและสุ่มพื้นที่กำรดำเนินงำนรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ
5.2.5 งำนวัณโรค
- ฝึกอบรมบุคลำกรสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องกับงำนควบคุมวัณโรคในระดับจังหวัด
- ติดตำมและประเมินผลงำนควบคุมวัณโรคในจังหวัด
- จัดทำทะเบียนวัณโรคระดับจังหวัด จัดทำรำยงำน กำรค้นหำผู้ป่วยวัณโรค รำยงำนผลเสมหะ
ปรำศจำกเชื้อเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น รำยงำนผลกำรรักษำ และรำยงำนกำรดำเนินงำนผสมผสำนวัณโรคและ
โรคเอดส์ ของจังหวัด ให้ผู้ประสำนงำนระดับเขต
- จัดประชุม DOT MEETING 4 ครั้งต่อปี
- ประสำนงำนควบคุมวัณโรคภำยในและภำยนอกจังหวัดและระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
- เฝ้ำระวัง รวบรวมวิเครำะห์ปัญหำวัณโรคในระดับพื้นที่
- รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กำรเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลวัณโรค
- พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังด้ำนวัณโรค
5.2.6 งำนโรคเรื้อน
- เฝ้ำระวัง รวมรวมวิเครำะห์ปัญหำโรคเรื้อนในระดับพื้นที่
- ประสำนงำนควบคุมโรคเรื้อนภำยใน ภำยนอกจังหวัดและระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและอื่นๆ
- ฝึกอบรมบุคลำกรสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องกับงำนควบคุมป้องกันโรคเรื้อน
- ติดตำมและประเมินผลงำนควบคุมโรคเรื้อนในจังหวัด
- ประสำนและสนับสนุนยำรักษำโรคเรื้อนให้กับพื้นที่
5.2.7 โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหำยใจในเด็ก(ARIC)
- ประสำนงำนควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหำยใจในเด็ก(ARIC) ภำยในจังหวัดและภำยนอก
จังหวัด
- สนับสนุนกำรจัดรณรงค์ ประชำสัมพันธ์แก่ประชำชนทั่วไป
- นิเทศ กำกับติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหำยใจในเด็ก(ARIC)
5.2.8 งำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
1. งำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
- ควบคุมกำกับกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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- วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล กำรระบำดของโรคไข้เลือดออก
- ประสำนงำนกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบำล/อบต.) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคเขต
- สนับสนุนกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล สถำนศึกษำ
ศำสนสถำน
- ประสำนงำนขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกกับ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประสำนงำนกับสื่อมวลชนในระดับจังหวัด/ท้องถิ่น ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและ
ประชำสัมพันธ์
- ประชุมวอร์รูมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด
- ประเมินมำตรฐำนกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
- สนับสนุนสื่อกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับระดับอำเภอ/ตำบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/สถำนศึกษำ
- รวบรวมข้อมูล สรุปผลกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนำเสนอกำรตรวจรำชกำร
2. งำนป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรีย
- ควบคุมกำกับกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรียระดับจังหวัด
- วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล กำรระบำดของโรคไข้มำลำเรียระดับจังหวัด
- ประสำนงำนกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบำล/อบต.) ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
- ประสำนงำนกับสื่อมวลชนในระดับจังหวัด/ท้องถิ่น ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์
- ประชุมคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำโรคไข้มำลำเรียระดับจังหวัด
- ฝึกอบรมควำมรู้ให้แก่อำสำสมัครป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรียในเขตพื้นที่
- สนับสนุนสื่อกำรป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรียให้กับระดับอำเภอ/ตำบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/สถำนศึกษำ
- นิเทศงำนกำรป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรีย ภำยใต้เงื่อนไขกำรรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนโลกด้ำนมำลำเรีย ในระดับอำเภอ และระดับตำบล
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรีย
3. งำนป้องกันควบคุมโรคไข้สมองอักเสบ
- ควบคุมกำกับกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้สมองอักเสบระดับจังหวัด
- วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูล กำรระบำดของโรคไข้สมองอักเสบระดับจังหวัด
- ประสำนงำนกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้สมองอักเสบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบำล/อบต.) กับศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
- สนับสนุนกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไข้สมองอักเสบในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
สถำนศึกษำ ศำสนสถำน
- ประสำนงำนของบประมำณในกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคสมองอักเสบกับกรมควบคุมโรค
กระทรวงสำธำรณสุข
- ประสำนงำนกับสื่อมวลชนในระดับจังหวัด/ท้องถิ่น ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์
- สนับสนุนสื่อกำรป้องกันควบคุมโรคไข้สมองอักเสบให้กับระดับอำเภอ/ตำบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/สถำนศึกษำ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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5.3 งำนอำชีวอนำมัยและควบคุมโรคจำกสิ่งแวดล้อม
5.3.1 งำนอำชีวอนำมัยในกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
- ดำเนินกำรงำนประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทำงำนของบุคลำกรในโรงพยำบำล
- พัฒนำโรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรดำเนินงำน
5.3.2 งำนอำชีวอนำมัยในโรงงำนอุตสำหกรรม
- สนับสนุนข้อมูลทำงวิชำกำรงำนอำชีวอนำมัยและโรคจำกกำรทำงำน และกำรตรวจวัด
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนและกำรตรวจสุขภำพพนักงำน
5.3.3 งำนอำชีวอนำมัยในแรงงำนนอกระบบ
- ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทำงำนของแรงงำนนอกระบบ
- ให้ควำมรู้และจัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
5.3.4 งำนควบคุมโรคจำกสิ่งแวดล้อม
- ประสำนข้อมูลสภำพสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
- ติดตำมสถำนกำรณ์โรคจำกสิ่งแวดล้อม
6.กลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
6.1 งำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- ดำเนินงำนควบคุม กำกับงำนตำมนโยบำยกำรดำเนินงำนควบคุมป้องกันโรคโรคเบำหวำน ควำมดัน
โลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปำกมดลูก โรคมะเร็งเต้ำนม และมะเร็งอื่นๆ
- ถ่ำยทอดนโยบำยกำรดำเนินงำนดังกล่ำว แก่ หน่วยบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐและเอกชน สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอ สถำนีอนำมัย เทศบำล เพื่อกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนเป็นแนวทำง กำรดำเนินงำนที่ได้
มำตรฐำนเดียวกัน
- จัดทำแผนงำนในกำรลดปัญหำโรคไม่ติดต่อ ในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด
- ดำเนินงำนเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อให้ครอบคลุม
- เป็นที่ปรึกษำ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ สร้ำงขวัญกำลังใจ
- ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน นำเสนอปัญหำต่อผู้บริหำรเพื่อวำงแผนแก้ไข
- สนับสนุนดำเนินกำรรณรงค์ กำรตรวจตัดกรองโรคไม่ติดต่อ
- จัดทำคู่มือ /แนวทำงกำรดำเนินงำน สำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบรำยงำน ระบบติดตำม และระบบเฝ้ำระวังปัญหำโรคไม่ติดต่อ
- สรุปผลกำรดำเนินงำนควบคุมป้องกันไม่ติดต่อประจำปีงบประมำณ
- ศึกษำวิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีพัฒนำรูปแบบวิธีกำรดำเนินงำน และนวัตกรรม เพื่อ
ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
- นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อระดับตำบล อำเภอ
- พัฒนำบุคลำกรในกำรดำเนินงำนกำรควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
6.2 งำนยำเสพติด
6.2.1 กำรเสริมสร้ำงภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรบำบัด รักษำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน
6.2.2 กำรพัฒนำศักยภำพของภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
6.2.3 กำรบำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
6.2.4 กำรเฝ้ำระวังและติดตำมผู้ป่วยยำเสพติด
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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6.2.5 กำรดูแล ควบคุม กำกับกำรจัดสรรและเบิกจ่ำยงบประมำณตำมที่ได้รับกำรสนับสนุน
6.2.6 กำรดูแล ควบคุม กำกับระบบรำยงำนผู้ป่วยยำเสพติด
6.2.7 กำรตรวจสอบคุณภำพระบบรำยงำนยำเสพติดผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
6.3 งำนควบคุมกำรบริโภคบุหรี่และสุรำ
- นิเทศงำนเฝ้ำระวัง สุ่มตรวจ/ตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยำสูบ
- กำรติดตำมประเมินผลสถำนที่รำชกำรเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบหน่วยงำน
ระดับอำเภอ/ตำบล
- จัดทำฐำนข้อมูลสถำนที่จำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบและสถำนที่สำธำรณะที่กำหนดให้
เป็นเขตปลอดบุหรี่และห้ำมบริโภค ห้ำมจำหน่ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ประชุมคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/คณะทำงำน ประสำนงำนควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยำสูบกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- เฝ้ำระวัง สุ่มตรวจ/ตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ
- รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โดยผ่ำนสื่อต่ำงๆและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนสื่อในกำรรณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.4 โครงกำร To Be Number One
6.5 งำนส่งเสริมสุขภำพจิต
7. กลุ่มงำนประกันสุขภำพ
7. 1 งำนลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. กำรบริหำรระบบกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
1.1 วิเครำะห์สถำนกำรณ์และวำงแผนกำรดำเนินงำนกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และจัดระบบ
รำยงำนกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิภำยในจังหวัด
1.2 จัดระบบกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิในจังหวัด โดยกำหนดจุดรับคำร้อง และหน่วยรับ
ลงทะเบียนภำยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวทำงที่ได้รับ
1.3 บริหำรข้อมูลประชำกรจังหวัด (DBPOP) ที่ได้รับจำก สปสช.สำขำเขตพื้นที่ และบริหำร
ระบบสำรสนเทศในระบบหลักประกันสุขภำพของหน่วยรับลงทะเบียนภำยในจังหวัด
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนวัตกรรมและกำรพัฒนำรูปแบบกำรลงทะเบียนของหน่วยรับ
ลงทะเบียนในจังหวัด
1.5 พัฒนำและจัดระบบกำรลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียนให้มีประสิทธิภำพ
1.6 แต่งตั้งและจัดทำทะเบียนรำยชื่อนำยทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตร
ในจังหวัด
1.7 ประชำสัมพันธ์และชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนในหน่วยรับลงทะเบียนและประชำชน
ภำยในจังหวัด
2. กำรตรวจสอบและประเมินผลระบบกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
2.1จัดทำสถิติและรำยงำนแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ในระดับ
จังหวัด
2.2 จัดให้มีกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรลงทะเบียนผู้มีสิทธิของหน่วยรับ
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ลงทะเบียน ภำยในจังหวัด
2.3 นิเทศ ติดตำม สนับสนุนตลอดจน แก้ไขปัญหำกำรลงทะเบียนและออกบัตรของผู้มีสิทธิ
ในหน่วยรับลงทะเบียนภำยในจังหวัด
7.2 งำนตรวจประเมินหน่วยบริกำรเพื่อกำรขึ้นทะเบียน
มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำร
1.1 พัฒนำระบบกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรภำยในจังหวัด
2. กำรจัดทำบัญชีรำยกำรหน่วยบริกำรและจัดเครือข่ำยหน่วยบริกำรและระบบส่งต่อ
2.1 จัดทำบัญชีรำยกำรหน่วยบริกำรในจังหวัดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2.2 จัดส่งข้อมูลให้ สปสช.สำขำเขตพื้นที่ทุกปี และทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3. กำรประกำศและประชำสัมพันธ์
3.1ช่วยประชำสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์/แนวทำงกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำร
ให้กับหน่วยบริกำรในจังหวัด
3.2 ประชำสัมพันธ์และให้ประชำชนเลือกหน่วยบริกำรตำมบัญชีรำยกำรของจังหวัด
4. กำรตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรและกำรทำข้อตกลง/สัญญำ
4.1รับสมัครหน่วยบริกำรที่ขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงำนฯ สำขำจังหวัด เพื่อกำรส่งข้อมูลต่อ
ให้สำนักงำนสำขำเขตพื้นที่ทำกำรตรวจประเมิน
4.2 ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินหน่วยบริกำรและ/หรือช่วยคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรตำมที่ สปสช.สำขำเขตพื้นที่ต้องกำร
5. กำรควบคุม กำกับประเมินผลกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรตำมระบบกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำร
5.1 กำรติดตำมและประเมินผลกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรตำมข้อตกลง/สัญญำกับหน่วย
บริกำรภำยในจังหวัด
7.3 งำนควบคุมกำกับคุณภำพหน่วยบริกำร
บทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. เฝ้ำระวังและติดตำมข้อมูลด้ำนคุณภำพหน่วยบริกำร
1.1รวบรวม/วิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูลด้ำนคุณภำพบริกำรของหน่วยบริกำรและเครือข่ำย
หน่วยบริกำร ภำยในจังหวัด
2. กำรควบคุม กำกับคุณภำพหน่วยบริกำรในเขตพื้นที่และเครือข่ำยหน่วยบริกำรในพื้นที่
2.1รวบรวม/วิเครำะห์ ข้อมูลด้ำนคุณภำพหน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำรของ
จังหวัดตำมแนวทำงที่กำหนด
2.2 บริหำรจัดกำรโครงกำรตำมนโยบำยส่วนกลำง/เขต เพื่อควบคุมกำกับคุณภำพหน่วย
บริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำร ภำยในจังหวัด
2.3 จัดทำและบริหำรโครงกำรเพื่อกำรควบคุมกำกับคุณภำพหน่วยบริกำรและบริกำร
สำธำรณสุขภำยในจังหวัด เช่น
- วำงแผนกำรออกตรวจเยี่ยมกับอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพฯ
- ร่วมตรวจเยี่ยม เพื่อควบคุม กำกับคุณภำพหน่วยบริกำรกับส่วนกลำงและเขตพื้นที่
- กำรเก็บข้อมูล เช่นตัวชี้วัด ควำมพึงพอใจ เรื่องร้องเรียน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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2.4 กำรประเมินและรำยงำนผลกำรควบคุมคุณภำพหน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำร
ของจังหวัด
2.5 จัดกำรเรื่องร้องเรียนด้ำนคุณภำพและปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรควบคุม
คุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข และรำยงำนผล
3. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3.1 กำรรำยงำนผลกำรส่งเสริม ตรวจตรำ และควบคุม กำกับ คุณภำพหน่วยบริกำรและ
เครือข่ำยหน่วยบริกำรของจังหวัดต่อสำนักงำน สปสช.สำขำเขตพื้นที่
7.4 งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและเครือข่ำยภำคประชำชน
มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
กำรกำหนดนโยบำยกำรมีส่วนร่วม
จัดทำแผนกลยุทธ์กำรมีส่วนร่วมของภำคท้องถิ่นและภำคประชำชนในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนระดับ
เขตตำมนโยบำยของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กำรประสำนจัดกิจกรรมและจัดทำฐำนข้อมูลกำรมีส่วนร่วม
ร่วมกิจกรรมกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยน/ระดมควำมคิดเห็นของ อปท, สมำคมวิชำชีพ, ประชำชนและสำนักงำนฯ
สำขำจังหวัด เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภำพสำขำเขตพื้นที่
กำรประสำนควำมร่วมมือ และสนับสนุน กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของ อปท, สมำคมวิชำชีพ และประชำชนใน
ระดับจังหวัด
จัดทำฐำนข้อมูลของ อปท., สมำคมวิชำชีพ และองค์กรประชำชนในจังหวัด
กำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลและสร้ำง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในระดับ
จังหวัด
ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย ระเบียบและแนวทำงปฏิบัติแก่
หน่วยบริกำรในจังหวัด
กำรพัฒนำและกำรสนับสนุนกำรพัฒนำรูปแบบกำรดำเนินงำน (Model Development)
ร่วมกำกับติดตำมกำรสนับสนุนให้ อปท.และสมำคมวิชำชีพ พัฒนำรูปแบบกำรดำเนินงำนระบบหลักประกัน
สุขภำพในด้ำนต่ำง ๆ
กำรรำยงำนและกำรประเมินผล
ร่วมกำกับ ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนในจังหวัด และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ให้เขตพื้นที่ทรำบ
7.5 งำนคุ้มครองสิทธิ กำรรับเรื่องร้องเรียน
มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. กำรบริหำรจัดกำรระบบ
1.1 กำรบริหำรจัดกำรให้หน่วยบริกำรทุกประเภทมีกำรให้บริกำรรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
1.2 กำรสร้ำงระบบ/กลไกกำรคุ้มครองสิทธิของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพจังหวัด
1.3 กำรประสำนงำนกับคณะอนุกรรมกำรเพื่อให้มีกำรพิจำรณำช่วยเหลือมำตรำ 41
และกำรให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์/ข้อบังคับของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติและรำยงำนให้สำขำเขตพื้นที่ทรำบ
1.4 กำรจัดจุดรับบริกำร(Counter Service) เพื่อรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนและกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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ให้บริกำร ข้อมูลด้ำนหลักประกันสุขภำพในระดับจังหวัด
1.5 กำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพภำคประชำชนและจัดตั้ง
เครือข่ำยประชำชนในระดับจังหวัด
2. กำรประชำสัมพันธ์
2.1 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำสำรให้กับประชำชนผู้มีสิทธิในจังหวัด
2.2 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติให้กับหน่วย
บริกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. กำรสนับสนุนและพัฒนำระบบ
3.1 กำรสนับสนุนด้ำนกำรฝึกอบรมบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนคุ้มครองสิทธิ/กำรรับเรื่อง
ร้องเรียน/กำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำแกนนำครู ข. ให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด
3.2 กำรให้คำปรึกษำและกำรแก้ไขปัญหำแก่หน่วยบริกำรในจังหวัด
3.3 กำรสนับสนุนและเข้ำร่วมกำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ (Public Hearing) ร่วมกับสำนัก
สำขำเขตพื้นที่
4. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและประเมินควำมพึงพอใจระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรร้องเรียนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิ/กำรรับเรื่องร้องเรียนจัดระบบ
กำรให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่หน่วยบริกำรในจังหวัด (Feed Back) แก่หน่วยบริกำรในจังหวัด
4.2 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมที่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติสำขำเขต
พื้นที่กำหนด
7.6 งำนบริหำรกำรชดเชยและกำรตรวจสอบเวชระเบียน
มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. กำรกำหนดเกณฑ์กำรตรวจสอบเวชระเบียน
1.1 ศึกษำเกณฑ์กำรตรวจสอบเวชระเบียน ตำมที่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพกำหนด
2. กำรบริหำรกำรชดเชยค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข
2.1 ศึกษำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินตำมที่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติกำหนด
2.2 จัดระบบกำรจัดทำข้อมูลของจังหวัดเพื่อรองรับระบบกำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำร
สำธำรณสุขของหน่วยบริกำร ตำมที่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติกำหนด
2.3 บริหำรกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริกำรสำธำรณสุขให้กับหน่วยบริกำรตำม
หลักเกณฑ์ที่ สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติกำหนดOPD , ค่ำตรวจพิเศษ ภำยในจังหวัดและส่วนต่ำง
HC นอกจังหวัด
2.4 ชี้แจงและตอบปัญหำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรสำธำรณสุขให้แก่หน่วยบริกำร
ในพื้นที่สำขำจังหวัด
3. กำรตรวจสอบเวชระเบียน กำรพัฒนำสนับสนุน และติดตำมกำกับ
3.1จัดตั้งคณะทำงำนตรวจสอบเวชระเบียนระดับจังหวัดตำมองค์ประกอบที่สำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติกำหนด
3.2 บริหำรจัดกำรและประสำนคณะทำงำนตรวจสอบเวชระเบียนให้มีกำรดำเนินกำรภำยใต้
เงื่อนไขฯ ที่กำหนด
3.3 ควบคุม กำกับ ให้คณะทำงำนตรวจสอบเวชระเบียน ดำเนินกำรตรวจสอบกำรให้รหัส
โรคและหัตถกำร (Coding Audit) และตรวจสอบคุณภำพกำรรักษำ (Clinical Audit) ภำยใต้เงื่อนไขฯ ที่
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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กำหนด
3.4 บริหำรจัดกำรและประสำนให้คณะทำงำนตรวจสอบเวชระเบียน สรุปผลกำร
ตรวจสอบ และแจ้งหน่วยบริกำรที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้เงื่อนไขฯ ที่กำหนด
7.7 งำนบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ประกันสังคม
1. กองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในพื้นที่ ( PPAreabase ) มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1.1 จัดทำแผนงำน/โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคของจังหวัด โดยผ่ำนกำรอนุมัติ
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพจังหวัด
1.2 บริหำรจัดกำรให้มีกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
1.3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ สปสช.สำขำเขตพื้นที่ทรำบทุก 3 เดือน
2. กองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในชุมชน (PP Community) (กองทุนตำบล) มีบทบำท
หน้ำที่ ดังนี้
2.1 จัดทำแผนงำน/โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคของจังหวัด
2.2 บริหำรจัดกำรให้มีกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
2.3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ สปสช.สำขำเขตพื้นที่ทรำบทุก 3 เดือน
3. กองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในสถำนบริกำร (PP Express Demand) มีบทบำทหน้ำที่
ดังนี้
3.1 จัดทำ/รวบรวมเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรแต่ละกิจกรรมของหน่วยบริกำรเพื่อส่งให้
สปสช.เขตพื้นที่
3.2 ติดตำม/สนับสนุนให้หน่วยบริกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และรวบรวม
รำยงำนผลกำรให้บริกำรตำมแบบรำยงำน Composite Indicator 2 ครั้ง / ปี ( มิ.ย. / ก.ย.)
4. กองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในกลุ่มข้ำรำชกำร มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
4.1 รับสมัครหน่วยบริกำรที่มีควำมพร้อมเข้ำร่วมตรวจสุขภำพข้ำรำชกำร และจัดให้มีกำร
ตรวจคัดกรองสุขภำพเพื่อค้นหำควำมเสี่ยง
4.2 ดำเนินกำรเชิญชวนให้กลุ่มเสี่ยงเข้ำรับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรำยงำนผลให้
สปสช.สำขำเขตพื้นที่ พิจำรณำ
5. กองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในกลุ่มประกันสังคม มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
5.1 ดำเนินกำรร่วมกับสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยบริกำรเข้ำร่วม
โครงกำรตรวจคัดกรองเชิงรุก
5.2 จัดสรรกลุ่มเป้ำหมำยให้กับหน่วยบริกำรตำมควำมเหมำะสม
5.3 ร่วมกับ สปสช.เขตพื้นที่ เพื่อจัดให้มีสถำนบริกำรดำเนินโครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.4 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิประกันสังคมเข้ำรับบริกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
ตำมที่กำหนด ( คุมกำเนิด, ฝำกครรภ์, ตรวจหลังคลอด กรณีที่ยังจ่ำยเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน)
5.5 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ สปสช.สำขำเขตพื้นที่
6. กำรจัดสรรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ (เหมำจ่ำยรำยหัว) มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
6.1 พิจำรณำจัดสรรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ (เหมำจ่ำยรำยหัว) ตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ที่คณะกรรมกำรกำหนด
6.2 แจ้งผลกำรพิจำรณำจัดสรรค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์(เหมำจ่ำยรำยหัว) ไปที่
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เพื่อโอนเงินให้กับหน่วยบริกำรโดยตรง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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6.3 บริหำรจัดกำรงบส่วนที่กันไว้ที่จังหวัด สำหรับกำรตำมจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลกรณี
อุบัติเหตุฉุกเฉิน และกำรส่งต่อ
7. กำรควบคุมกำกับกำรเบิกจ่ำยกองทุน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
7.1 ติดตำม ควบคุม กำกับรำยรับ รำยจ่ำยเงินกองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคใน
ชุมชน(PP Community), กองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในสถำนบริกำร(PP Express Demand),
กองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในกลุ่มข้ำรำชกำร, กองทุนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในกลุ่ม
ประกันสังคม และงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ในส่วนที่กันไว้บริหำรจัดกำรโดยจังหวัด
7.8 งำนสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร
มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1.กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด
1.1 ดำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อเข้ำเป็นคณะอนุกรรมกำรฯ
1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
1.3 ทำหน้ำที่เป็น เลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรฯ และกำรนำมติ หรือแนวทำงไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของสำนักงำนฯ สำขำจังหวัด
1.4 คัดเลือกคณะอนุกรรมกำรฯ ของจังหวัดที่ครบวำระตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติกำหนด
1.5 สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรฯ จังหวัดในด้ำนกำรให้ข้อมูล และ
กำรให้คำปรึกษำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำ
1.6 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรฯ ทั้ง 3 คณะ โดยสรุป
สำระสำคัญส่งสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติสำขำเขตพื้นที่ผ่ำนระบบ Data Center ตำมระยะเวลำที่
กำหนด
2. กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฯ ระดับเขต
2.1 เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมกำรฯ
2.2 เข้ำร่วมประชุมตำมกำหนดในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมกำรฯ
2.3 นำมติ หรือแนวทำงจำกที่ประชุมไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของสำนักงำน
หลักประกันสุขภำพสำขำจังหวัด
3. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนหลักประกันสุขภำพสำขำจังหวัด
3.1 ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรวำงแผนและวำงระบบในกำรประเมินผลงำนกำร
ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนฯ สำขำจังหวัด
3.2 ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ บันทึกข้อมูลกำรดำเนินงำน และเก็บหลักฐำนกำรดำเนินงำนตำม
คู่มือกำรติดตำมกำกับกำรประเมินสำนักงำนสำขำจังหวัด
3.3 รับกำรเยี่ยมกำกับ ติดตำม จำกผู้ประเมินของสำนักงำนฯ สำขำเขตพื้นที่ และสนับสนุน
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ที่ผู้ประเมินต้องรวบรวมตำมตัวชี้วัด
3.4 เสนอปัญหำจำกกำรดำเนินงำนและแนวทำงกำรแก้ไขให้สำนักงำนฯ สำขำเขตพื้นที่
ทรำบเพื่อหำแนวทำงและแก้ไขปัญหำร่วมกัน
4. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสำขำเขต
4.1ให้ข้อมูลสะท้อนผลกำรดำเนินงำนของสำขำเขต
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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7.9 งำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเงินและกำรคลัง
มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. ประเมินและวิเครำะห์สถำนด้ำนกำรเงินกำรคลังกำรณ์และบริกำรของเครือข่ำย
สถำนบริกำรสุขภำพ สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2. พัฒนำระบบและกลไกกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรคลังของสถำน
บริกำรสุขภำพ จัดตั้งและพัฒนำศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรคลังของสถำนบริกำรสุขภำพ
3. ติดตำม กำกับ ประเมินผลกำรดำเนินงำนในข้อ 1-2 และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อ
พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
7.10 งำนกองทุนแรงงำนต่ำงด้ำว
1. กำรบริหำรงำนกองทุน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
- ตรวจสอบข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว
- พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับแรงงำนต่ำงด้ำว
- รวบรวมรำยงำนส่งกระทรวง
- ตรวจสอบและโอนเงินกรณีกำรบริกำรค่ำใช้จ่ำยสูง
2. กำรควบคุม กำกับกำรเบิกจ่ำยกองทุน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
- ติดตำม ควบคุม กำกับรำยรับ รำยจ่ำยเงินกองทุนประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว
7.11 งำนพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
งำนพระรำชบัญญัติผู้ประสบภัยจำกรถ มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้
ประสำนงำนกับประกันภัยจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประสำนกำรจัดประชุมบุคลำกรสำธำรณสุขในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติผู้ประสบภัย
จำกรถ
7.12 งำนบริหำรจัดกำรโรคเฉพำะ (กรณีฟอกเลือดล้ำงไต) บทบำทหน้ำที่ ดังนี้
1. ดำเนินกำรสนับสนุนผู้ป่วยไตวำยระยะสุดท้ำย เพื่อพิจำรณำขอใช้วิธีกำรรักษำ บำบัด ทดแทนไต
ด้วยกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถำวร(CAPD, HD ,KT)
2. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย ใน
ระบบหลักประกันสุขภำพระดับจังหวัดฯ ดังนี้
2.1 ดำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อเข้ำเป็นคณะกรรมกำรฯ
2.2 จัดประชุมคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำและเสนอรำยชื่อผู้ป่วยไตวำยระยะสุดท้ำย ตำม
แนวทำงของ สปสช.
2.3 สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร ในด้ำนกำรให้ข้อมูลและให้คำปรึกษำเพื่อ
กำรแก้ไขปัญหำ
2.4 นำมติหรือแนวทำงจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อดำเนินกำรตำมแนวทำง สปสช.
8. กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข
8.1 งำนพัฒนำกลยุทธ์ด้ำนทันตสำธำรณสุข
8.1.1 กำหนดทิศทำงงำน/แผนยุทธศำสตร์ด้ำนทันตสำธำรณสุขระดับจังหวัด
- กำหนดเป้ำหมำย แผนกลยุทธ์และแผนยุทธศำสตร์ของงำนทันตสำธำรณสุขระดับจังหวัดที่
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และบริบทของกำรพัฒนำจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงสำธำรณสุข ภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมทันตสุขภำพ และภำรกิจด้ำนบริกำรสุขภำพแก่ประชำชน
-กำหนดแผนกำลังคนด้ำนทันตสำธำรณสุขให้ได้สัดส่วนพอเหมำะกับประชำกรระบบ GIS และสภำพ
พื้นที่ของจังหวัด
8.1.2 ประเมินทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรด้ำนทันตสำธำรณสุข
-ประสำนงำนให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรในระดับจังหวัดให้เหมำะสมในกำรพัฒนำงำนทันตสำธำรณสุข
และกำรบริกำรทันตกรรมในพื้นที่ ทั้งในแง่งบประมำณ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี และบุคลำกร
- กำรจัดกำรบริหำรงบประมำณทั้งในและนอกระบบประกันสุขภำพ ของจังหวัดแบบสมดุล และ
บูรณำกำรอย่ำงเหมำะสมในกำรแก้ปัญหำสุขภำพแบบองค์รวม
-ส่งเสริมให้มีกำรจัดสรรและใช้งบประมำณด้ำนทันตสำธำรณสุข อย่ำงมีประสิทธิผล
8.1.3 ประเมินผลงำนด้ำนทันตสำธำรณสุขของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
- ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนทันตสำธำรณสุขในระดับจังหวัด วิเครำะห์ปัญหำ ให้คำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะ ในกำรทำงำนส่งเสริมสุขภำพและงำนบริกำรทันตกรรมของจังหวัด
8.1.4 ศึกษำ/สำรวจสภำวะทันตสุขภำพประชำชนเพื่อประเมินสภำพปัญหำทันตสำธำรณสุข
- จัดกำรสำรวจสภำวะทันตสุขภำพของประชำชนเป็นระยะๆ เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์สุขภำพช่องปำก
ตำมเป้ำหมำยของงำนทันตสุขภำพ และเพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรทันตสุขภำพ
8.1.5 จัดทำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลข่ำวสำรทันตสำธำรณสุข
- จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ และให้บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิชำกำรและผู้บริหำรระดับจังหวัด
และส่วนกลำง
- รวบรวมข้อมูลข่ำวสำร กำรศึกษำวิจัย ตรวจสอบควำมถูกต้องของสถิติข้อมูลทำงทันตสุขภำพของ
ประชำชนในเขตรับผิดชอบ
8.2 งำนพัฒนำระบบทันตสุขภำพ
8.2.1 นิเทศติดตำม/กำกับประเมินกำรดำเนินงำนทันตสำธำรณสุขของสถำนบริกำรและเครือข่ำย
ระดับปฐมภูมิ
-นิเทศติดตำม/กำกับประเมินกำรดำเนินงำนทันตสำธำรณสุขให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำรแผนกล
ยุทธ์ที่กำหนด
8.2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนและกำรจัดบริกำรทันตสุขภำพ
- พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของเครือข่ำยบริกำรและทันตบุคลำกรเพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำนสร้ำง
เสริมทันตสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง
- ประสำนให้เกิดกำรจัดสรรและใช้งบประมำณทั้งในและนอกระบบประกันสุขภำพ เพื่อบูรณำกำรงำน
ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำทันตสุขภำพของหน่วยบริกำร
8.2.3 ประสำนงำนในกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรทันตกรรม
- ปฏิบัติงำนในฐำนะเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใน พ.ร.บ.สถำนบริกำร ปี 2541
- เป็นผู้ประสำนงำนกับตัวแทนวิชำชีพในคณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนบริกำร
สำธำรณสุขระดับจังหวัด
8.2.4 ประเมินสถำนบริกำรหน่วยคู่สัญญำระดับปฐมภูมิตำมเกณฑ์มำตรฐำน
8.2.5 บริหำรจัดกำรโครงกำรทันตสุขภำพตำมกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

หน้า 19

อำนำจหน้ำที่ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

8.3 งำนส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภำพตำมกลุ่มอำยุ
8.3.1 ดำเนินกำรส่งเสริมป้องกันทันตสุขภำพ ตำมกลุ่มอำยุ ได้แก่
- กลุ่มหญิงมีครรภ์และเด็กปฐมวัย
- กลุ่มเด็กประถมศึกษำ
- กลุ่มเยำวชน
- กลุ่มวัยทำงำน
- กลุ่มผู้สูงอำยุ
8.3.2 รณรงค์และเผยแพร่ทันตสำธำรณสุข
- จัดกิจกรรมรณรงค์ด้ำนทันตสุขภำพแก่ประชำชนในกลุ่มอำยุต่ำงๆ
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ควำมรู้ทำงทันตสุขภำพแก่ประชำชน ตำมช่องทำงต่ำงๆ เช่น แผ่นพับ
วิชำกำร เสียงตำมสำย รำยกำรวิทยุ
8.3.3 จัดบริกำรทันตกรรมเพื่อกำรสำธิต ส่งเสริม และป้องกันทันตสุขภำพ แก่ประชำชน
- จัดให้มีคลินิกบริกำรทันตกรรมเพื่อกำรสำธิต ส่งเสริม และป้องกัน ทันตสุขภำพแก่ประชำชน
- วิจัยรูปแบบกำรให้บริกำรในกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เช่น นักเรียนประถมศึกษำ เด็กปฐมวัย เพื่อ
พัฒนำบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
8.4 งำนวิชำกำรทันตสำธำรณสุข
8.4.1 พัฒนำรูปแบบกำรดำเนินงำนส่งเสริม/ป้องกันทันตสุขภำพเพื่อสนับสนุนเครือข่ำยและหน่วย
บริกำรในจังหวัด
- ประยุกต์เทคโนโลยี รูปแบบและแนวคิดกำรให้บริกำรจำกต่ำงประเทศ หรือที่กรมวิชำกำร
กำหนดหรือพัฒนำไว้แล้ว เพื่อบูรณำกำรให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่รับผิดชอบ
- ส่งเสริมวิจัย เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในกำรสร้ำงเสริมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและกำรดูแลทันตสุขภำพ ส่งเสริม กำรพัฒนำมำตรฐำนและกำร
จัดบริกำรด้ำนส่งเสริมทันตกรรมป้องกันของเครือข่ำยและหน่วยบริกำรภำยในจังหวัด
8.4.2 ศึกษำวิจัย และพัฒนำด้ำนทันตสำธำรณสุข
- ศึกษำวิจัย สำรวจ สำธิต และพัฒนำรูปแบบกำรดำเนินงำน ทันตสำธำรณสุขในระดับ
จังหวัด
- สนับสนุนกำรสำรวจและวิจัยทำงทันตสำธำรณสุขของจังหวัดและงำนสำธำรณสุขที่
เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำทำงวิชำกำร แก่หน่วยงำนและองค์กรในระดับจังหวัด
8.4.3 ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร
- บริกำรทำงวิชำกำร ประกอบด้วย กำรสอน/กำรฝึกอบรม แก่เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ครู และ
นักศึกษำ ทันตแพทย์/ทันตำภิบำล และอื่นๆ
8.4.4 สนับสนุนวิชำกำรทันตสำธำรณสุขแก่เครือข่ำยบริกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ
- ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะกิจกรรมด้ำนทันตสำธำรณสุขแก่บุคลำกรทุกองค์กรและ
หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
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9. กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร
งำนพัฒนำคุณภำพ
9.1 งำนพัฒนำคุณภำพบริกำรทุกมำตรฐำน
- ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนบริกำรของหน่วยบริกำรสุขภำพระดับ ตติยภูมิ
ทุติยภูมิและปฐมภูมิ
- ควบคุมมำตรฐำนงำนบริกำรและประเมินระดับกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน
บริกำรสุขภำพ ระดับ ตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ
9.2 งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA)
- กำหนดนโยบำยกำรพัฒนำองค์กำรและกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
- เสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแก่
บุคลำกรสำธำรณสุขทุกเครือข่ำย
- บูรณำกำรกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร
ระดับ ตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ
- ประเมินองค์กำรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตำมเกณฑ์ฯ และจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรเพื่อ
กำรยกระดับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำธำรณสุขให้มีสมรรถนะสูง
- ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำร คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนพัฒนำองค์กำร
9.3 งำนพัฒนำคุณภำพบุคลำกร ด้ำนเทคนิคบริกำร
- วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ บริกำรงำนกำรพยำบำล และกำรพยำบำลชุมชน ของหน่วยบริกำรทุก
ระดับ วำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคนิคบริกำร
- ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคนิคบริกำรทุกบริกำรหลัก
- พัฒนำคู่มือในกำรประเมินคุณภำพงำนบริกำรพยำบำล
- ประสำนกำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคนิคบริกำร พัฒนำคุณภำพงำนบริกำรพยำบำล
ในหน่วยบริกำรทุกระดับ
9.4 งำนสุขศึกษำและประชำสัมพันธ์
- เผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรและเผยแพร่นโยบำย ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรมต่ำงๆเพื่อสร้ำง
ภำพลักษณ์ขององค์กำร
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ
-. ส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินงำนสุขศึกษำตำมมำตรฐำนงำนสุขศึกษำในสถำนบริกำรสำธำรณสุข
9.5 งำนสนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำพภำคประชำชน
-วิเครำะห์สถำนกำรณ์และคำดกำรณ์แนวโน้มควำมสำมำรถ และบทบำทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนใน
ท้องถิ่นสำมำรถแสดงบทบำทที่พึงประสงค์ได้
-ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรสุขภำพหมู่บ้ำนจัดกำร
สุขภำพ
-พัฒนำทักษะควำมสำมำรถของอำสำสมัครสำธำรณสุขในด้ำนต่ำงๆ เช่น 1) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงจิตใจ จิตสำนึก ศรัทธำ ควำมรักสำมัคคี และเรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภำพ 2) เพิ่มทักษะ
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กำรอบรม ฝึกสอนทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นต้นแบบในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เชิงเทคนิคและบริหำรจัดกำร
ตลอดจนเป็นผู้ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
-จัดให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เพื่อให้เกิดกำรเทียบเคียง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมเป็นเลิศในงำนพัฒนำสุขภำพและขอบเขตของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กำรดำเนินงำนสร้ำงนโยบำยสุขภำพท้องถิ่น
-วำงแผนกำรดำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของโครงสร้ำงชุมชน ที่เอื้อต่อกำรจัดระบบ
สุขภำพภำคประชำชน
-วำงแผนพัฒนำระบบเพื่อส่งเสริมกำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ ตลอดจนรูปแบบระบบ
สนับสนุนชุมชนในลักษณะกองทุนสุขภำพชุมชน
-สร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกำรพัฒนำระบบข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในเรื่องสำธำรณสุขและควำมจำเป็นทำงสุขภำพ
-พัฒนำระบบอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำนให้สำมำรถเชื่อมโยงกับเครือข่ำยอื่นๆและแสดง
บทบำทที่พึงประสงค์ได้
- สร้ำงระบบสนับสนุนที่เหมำะสม ทั้งในเรื่องสวัสดิกำร กำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่เครือข่ำย
สุขภำพภำคประชำชนและอำสำสมัครสำธำรณสุข
-วำงแผนกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย และพัฒนำกำรใช้สื่อชุมชน เช่น
สถำนีวิทยุชุมชน หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย พัฒนำระบบข้อมูลที่ทันสมัยและมีมำตรฐำน
- พัฒนำกลไกกำรประสำนงำน ในกำรบูรณำกำรงำนของภำคีเครือข่ำยและสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและองค์ควำมรู้
-ประสำนงำนกับส่วนงำนต่ำง ๆ ในหน่วยงำนเดียวกัน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปโดยควำมสะดวก
รวดเร็ว
-ปรับกระบวนทัศน์บุคลำกรและแกนนำ ภำครัฐ ภำคท้องถิ่น ภำคประชำชนทุกระดับ เพื่อสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรมด้ำนสุขภำพของชุมชน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนโยบำยชุมชนโดยเครือข่ำยประชำคม/องค์กรชุมชน
-ให้คำแนะนำ ปรึกษำ ในงำนด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติแก่บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขและแกนนำ
เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
9.6 งำนพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว
- สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนบริกำรและภำพลักษณ์ของหน่วยบริกำรสุขภำพระดับ
ปฐมภูมิ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
- จัดทำแผนยุทธศำตร์บริกำรปฐมภูมิ 4 ปี
- ควบคุม กำกับ ประเมินผลกำรพัฒนำหน่วยบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบล
- เสริมสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ
- สนับสนุนวิชำกำรและพัฒนำบุคลำกรระบบบริกำรปฐมภูมิ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
- จัดทำแผนพัฒนำกำลังคนระบบบริกำรปฐมภูมิ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
- พัฒนำระบบส่งต่อระบบบริกำรปฐมภูมิ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
งำนพัฒนำรูปแบบกำรบริกำร
9.8 งำนบริกำรกำมโรคและโรคเอดส์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
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- จัดให้มีคลินิกบริกำรกำมโรคและโรคเอดส์พื่อกำรสำธิต ส่งเสริมและป้องกันให้กับประชำชน และวิจัยรูปแบบ
กำรให้บริกำรในกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
- พัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้ให้บริกำรในคลินิกให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
- จัดทำแผนกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำคลิกนิก
- ประสำนและสนับสนุนกิจกรรมกำรบริกำรกำมโรคและโรคเอดส์ในพื้นที่เครือข่ำย
9.9 งำนรักษำพยำบำล
- จัดคลินิก/ระบบกำรรักษำพยำบำล ระบบยำและเวชภัณฑ์
- ประสำนนโยบำย ข้อมูลกำรรักษำพยำบำล
- สร้ำงเครือข่ำยในกำรดูแลรักษำพยำบำลกับโรงพยำบำลและหน่วยบริกำรอื่น
- สนับสนุนองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนกำรรักษำพยำบำล
9.10 งำนพัฒนำบริกำรทุกสำขำวิชำชีพ
- พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนบริกำร หน่วยบริกำรทุกระดับ
- พัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่ำนิยมจิตบริกำร (Service mind)
- จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนบริกำร
9.11 งำนพัฒนำระบบส่งต่อ
- สร้ำงเครือข่ำยผู้ประสำนงำนระหว่ำงโรงพยำบำล ประสำนกำรส่งต่อเพื่อกำรรักษำและรับกลับ สร้ำงระบบ
เครือข่ำยกำรส่งต่อ
- จัดทำแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยส่งต่อและมำตรฐำนกำรส่งต่อผู้ป่วย
- พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรส่งต่อเพื่อกำรตัดสินใจ
- กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนสำหรับ Referral Manager
10. กลุ่มงำนคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
10.1 งำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์และสถำนประกอบกำรด้ำนบริกำรสุขภำพ
- เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัดตำมที่กฎหมำยกำหนด ได้แก่ พระรำชบัญญัติยำ อำหำร วัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ยำเสพติดให้โทษ สำรระเหย เครื่องสำอำง วัตถุอันตรำย เครื่องมือแพทย์
สถำนพยำบำล และพระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศิลปะ - พิจำรณำอนุญำตกำรดำเนินกำรสถำนที่ผลิต
สถำนที่นำหรือส่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร สถำนที่ขำยและโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพ และสถำนบริกำรสุขภำพ (
สถำนพยำบำล ) รวมถึง กำรต่ออำยุใบอนุญำต
- ตรวจสอบควบคุมดูแลสถำนที่ผลิต จำหน่ำย นำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ผลิตภัณฑ์สุขภำพและ
สถำนที่ให้บริกำรสุขภำพ ในจังหวัด ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำใช้
มำตรกำรตำมกฎหมำยตำมควำมจำเป็นแล้วแต่กรณี
- ตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ผลิต จำหน่ำย และนำเข้ำมำในรำชอำณำจักรในจังหวัด โดย
ผู้ประกอบกำรในจังหวัดและที่ประชำชนร้องเรียน เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภค
- ตรวจสอบควบคุมดูแลกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์และบริกำรสุขภำพทำงสื่อต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่
- งำนส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์สุขภำพชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
- ประสำนงำนในกำรออกบัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ
10.2 งำนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข ประกอบด้วย
- งำนส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคและภำคีเครือข่ำย
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

หน้า 23

อำนำจหน้ำที่ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

- งำนบังคับใช้กฎหมำย
- งำนเฝ้ำระวังควำมไม่ปลอดภัยและอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรบริโภคยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ
- งำนรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
- งำนจัดกำรระบบสำรสนเทศด้ำนเภสัชสำธำรณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ
10.3 งำนพัฒนำระบบยำและเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย
- งำนพัฒนำและกำกับดูแลมำตรฐำนระบบบริหำรยำและเวชภัณฑ์ตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- งำนพัฒนำและกำกับดูแลมำตรฐำนระบบบริกำรยำและเวชภัณฑ์
- งำนควบคุมกำกับมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
10.4 งำนส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภำพ
- งำนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจสุขภำพ
- งำนรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
10.5 งำนบริกำรวิชำกำร
- ฝึกอบรม พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำหลักสูตรต่ำง ๆ
- วิจัยและพัฒนำ และสนับสนุนข้อมูลวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ และประชำชน
10.6 งำนส่งเสริมพัฒนำ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก
- เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พรบ. ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
- ประสำนนโยบำยและสนับสนุนกำรดำเนินงำนกำรแพทย์แผนไทยของหน่วยงำนสำธำรณสุขใน
จังหวัด ทั้งภำครัฐและเอกชน และในระดับชุมชน
- รวบรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน และหมอพื้นบ้ำนในจังหวัด เพื่ออนุรักษ์ควำมรู้ ไม่ให้สูญ
หำยไป
- จัดให้มีคลินิกบริกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือกให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
- พัฒนำศักยภำพบุคลำกรคลินิกบริกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก
- จัดทำแผนกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำคลิกนิก
11. กลุ่มงำนนิตกิ ำร
11.1 งำนให้คำปรึกษำควำมเห็นทำงกฎหมำย
- ให้คำปรึกษำ และ ควำมเห็นทำงกฎหมำย
- ตีควำม วินิจฉัย ทำงกฎหมำย
- ให้คำปรึกษำกำรร่ำงกฎหมำยขององค์กรส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำรอื่น
11.2 งำนนิติกรรมและสัญญำ
- จัดทำนิติกรรมและสัญญำต่ำงๆ
- ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญำ
- คิดคำนวณค่ำเสียหำยและค่ำปรับกับผู้ผิดสัญญำ
- เรียกชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำปรับกับผู้ผิดสัญญำ
- ทำสัญญำเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
- ร่ำงสัญญำนอกเหนือจำก กวพ.
11.3 งำนดำเนินกำรทำงวินัยและเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม
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- สืบสวน สอบสวน ดำเนินกำรทำงวินัย
- ตรวจสำนวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
- ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกำรร้องเรียน
- ดำเนินกำรสั่งพักรำชกำร/ให้ออกจำก รำชกำรไว้ก่อน
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์
- เผยแพร่ เสริมสร้ำง พัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนวินัย และกำรป้องกันกำรทุจริต
- กำรขอรับเงินเพิ่มพิเศษ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ
10.4 งำนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ร่วมตรวจสอบ กำรประกอบวิชำชีพ ตำม พ.ร.บ.วิชำ
ชีพกำรพยำบำลฯ พ.ศ.2528 ตรวจสอบสถำนที่จำหน่ำยบุหรี่ ตำม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.
2535 ตรวจสอบสถำนที่คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตำม พ.ร.บ. ดังกล่ำว
10.5 งำนดำเนินคดีอำญำ คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีตำมกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข
- วิเครำะห์ ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐำน ส่งเอกสำรให้กับพนักงำนสอบสวน พนักงำน
อัยกำร เพื่อดำเนินฟ้องคดี แก้ต่ำงคดีอำญำ คดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีตำมกฎหมำย คุ้มครองผู้บริโภคด้ำน
สำธำรณสุข
- ฟ้องและแก้ต่ำงคดีปกครองเอง
- เป็นผู้แทนในกำรประสำนคดีกับพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร และศำล
10.6 งำนพิจำรณำตรวจสอบคำอุทธรณ์
- พิจำรณำ ตรวจสอบ กำรอุทธรณ์ตำม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539
- พิจำรณำ ตรวจสอบ กำรอุทธรณ์ตำม พ.ร.บ.สำธำรณสุข พ.ศ. 2535
10.7 งำนเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย
- ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ กฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง มติ ค.ร.ม. และประกำศต่ำง ๆ
- จัดประชุม อบรม สัมมนำ
- เป็นวิทยำกรบรรยำย
10.8 งำนบังคับคดีตำมคำพิพำกษำคำสั่ง
- สืบหำหลักทรัพย์ลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ
- ติดตำมเร่งรัดลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำ หรือลูกหนี้ในคดีล้มละลำย
- ประสำนเจ้ำพนักงำนบังคับคดีเพื่ออำยัด ยึดทรัพย์
- นำเจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำยัดยึด
10.9 งำนดำเนินมำตรกำรทำงปกครอง
- เตรียมคำสั่งทำงปกครอง
- พิจำรณำคำสั่งทำงปกครอง
- ออกคำสั่งทำงปกครอง
- แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทำงปกครอง
- เพิกถอนคำสั่งทำงปกครอง
- พิจำรณำ/กำหนดมำตรกำรบังคับทำงปกครองตำมมำตรำ 57
10.10 งำนดำเนินเปรียบเทียบปรับคดี
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- เปรียบเทียบปรับ หรือ เปรียบเทียบคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ อำหำร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอำง
วัตถุอันตรำย สถำนพยำบำล และ พ.ร.บ สำธำรณสุข ฯลฯ
10.11 งำนไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
- ระงับข้อพิพำท โดยกำรเจรจำ ไกล่เกลี่ย
- กำรประนอมข้อพิพำท
- กำรดำเนินข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร
10.12 งำนควำมรับผิดทำงละเมิด
- สอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด
- เรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่ำเสียหำย
10.13 งำนด้ำนกฎหมำยทั่วไปหรืออื่นๆ
- ดำเนินกำร ติดต่อประสำนงำน และขอข้อมูล ทำงด้ำน
- รำชกำรใสสะอำด
- กำรดำเนินกำรชันสูตรพลิกศพ
- กำรตรวจสอบภำยใน
- กำรควบคุมภำยใน
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร
- นิเทศงำนผสมผสำน
- ITA
11. กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล
11.1 งำนวำงแผนกำลังคน
1. กำหนดนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ควำมสอดคล้องและ
สนับสนุนให้องค์กรบรรลุพันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. วำงแผนและบริหำรกำลังคน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กำลังคนมีขนำดและสมรรถนะ ที่
เหมำะสมสอดคล้องกับกำรบรรลุภำรกิจและควำมจำเป็นขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนำคต
3. กำรวิเครำะห์สภำพกำลังคน (Workforce Analysis) ระบุช่องว่ำงด้ำนควำมต้องกำรกำลังคนและมี
แผนเพื่อลดช่องว่ำงดังกล่ำว
11.2 งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำหนดนโยบำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มำ พัฒนำ และรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อ
ควำมคงอยู่และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของส่วนรำชกำรและจังหวัด (Talent Management)
จัดทำแผนกำรสร้ำงและแผนกำรพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำร
รำชกำร กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของผู้นำ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนทั้งในเรื่องของ
ผู้ปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรทำงำน
- ดำเนินกิจกรรมงำนกำรเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ดังนี้
- กำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้งพนักงำนรำชกำร
- กำรบรรจุ แต่งตั้งข้ำรำชกำร ย้ำย โอน เลื่อนระดับ ลำออก และบรรจุกลับ
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- กำรพัฒนำกำรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำน
รำชกำร
- กำรโยกย้ำย
- งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
- งำนลำศึกษำต่อของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนรำชกำร
- กำรขอบำเหน็จ บำนำญ ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
11.3 งำนประเมินผลสัมฤทธิ์งำน ประเมินค่ำงำน
จัดระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ
จัดระบบ กำหนดวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถจำแนกควำมแตกต่ำงและจัดลำดับผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิผล และผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลกำร
ปฏิบัติงำนส่วนบุคคลและผลงำนขององค์กร
กำหนดแนวทำงกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัย
โดยคำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน
มีช่องทำงให้ข้ำรำชกำรทุกระดับซักถำมและรับฟังคำชี้แจงในขั้นตอน กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำหนดแนวทำงควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน
จัดระบบกำรทำงำนเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลำ
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระบบงำนอัตโนมัติรองรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
11.4 งำนฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคล
จัดทำฐำนข้อมูลกำลังคน
จัดทำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน
11.5 งำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
จัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนในหน่วยงำนแก่บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้บุคลำกรมี
ควำมพึงพอใจ
จัดระบบงำนและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ปลอดภัย คำนึงถึงควำมสะดวกทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำร สร้ำง
บรรยำกำศและมีกิจกรรมที่ผ่อนคลำยแก่บุคลำกร
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรต่อบรรยำกำศกำรทำงำน
กำรนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
ส่งเสริมให้บุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว
กำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำย ซึ่งมีควำม
เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของหน่วยงำน
11.6 งำนทะเบียนประวัติและบัตร
จัดทำระบบทะเบียนและประวัติ ฐำนข้อมูลของบุคลำกรในองค์กร
จัดทำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ
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11.7 งำนประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงำนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
จัดทำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งบุคลำกรทุกระดับ ทุกตำแหน่ง สื่อสำรให้ทรำบโดยทั่วกันทั้งหน่วยงำน
กำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละเป้ำประสงค์ กำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ไปสู่ผู้บริหำรระดับ
รองลงไป
จัดทำแนวทำงกำรประเมินบุคคลและผลงำนเพื่อกำรดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตำมหลักคุณธรรม หลัก
ควำมสำมำรถ หลักผลงำน
11.8 งำนเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจบุคคล
กำรส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงควำมผูกพันและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรขององค์กร กับบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน และระหว่ำงบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้วยตนเอง
กำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำร ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
กำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่อง
จัดระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ระบบเครือข่ำยเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำน
11.9 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลทรัพยำกรบุคคล
- มีระบบกำรบริหำรผลงำน และมีวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิผล ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทน ควำมโปร่งใสของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและพร้อมให้มีกำรตรวจสอบ
- กำรจำแนกควำมแตกต่ำงและจัดลำดับผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
11.10 งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนบริหำร
จัดทำนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนก่อให้เกิดผล
ดังนี้
- กำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งจำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยพันธกิจขององค์กร
(Retention)
- ควำมพึงพอใจของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน
- กำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร
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