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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย 

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 



บทท่ี 1 

บทนำ 

หลักการและเหตุผลสำนักงานสาสุขอำเภอศรีสัชนาลัยมีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นท่ีอำเภอ 
(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอำเภอ 
(3) กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบาย

ของกระทรวง 
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการส่ือสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นท่ีอำเภอ 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมายคู่มือ

การปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการทำงานทั้งกับ หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
จัดทำขึ้นไว้เพื่อจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบและครบถ้วน คู่มือการปฏิบติังาน
เปรียบเสมือนแผนที ่บอกเส้นทางการทำงานที ่มีจุดเริ ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการระบุถึงขั ้นตอนและ
รายละเอียดของกระบวนการต่างๆขององค์กรและวิธีการควบคุมกระบวนการนั้นมักจะทำขึ้นสำหรับลักษณะงานท่ี
ซับซ้อนมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภารกิจที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดสำเร็จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอาจทำให้หน่วยงานต้องให้
ความสำคัญแก่ภารกิจอย่างมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ/กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสำเร็จของการทำงานของแต่ละ
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทำงานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อใช้
มาตรฐานการทำงาน/จุดสำเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรการเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดเจนว่าการทำงานในจุดนั้นๆผู้บังคับบัญชาจะวัดความสำเร็จของการทำงานในเรื ่องใดบ้าง ซึ ่งย่อมทำให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทำงานและเป้าหมายการทำงานให้ตรงตามท่ีหน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลประเมินมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทำงานอย่างไรจึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถมองเห็นศักยภาพของงานเนื่องจากการทำงานทุกหน้าที่มีจุดวัดความสำเร็จที่เน้นเด่นชัดหัวหน้างานจึง
สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 



 



12 รู้จักวางแผนการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย 
13 สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
14 สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
15 รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทำงานให้การประสานงานง่ายข้ึน 
16 ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆในไฟล์งานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 
17 สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่ิงท่ีอ้างอิง 
18 ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาและบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติท่ีต้องการ 
19 ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทำอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น 
20 ได้รับรู้ว่างานท่ีตนเองทำอยู่นั้นสำคัญต่องานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 
 
บทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นตัวแทน

กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลรับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการนิเทศ
งาน กำกับดูแลและสนับสนุนทรัพยากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ผ่านทางสำนักงานตรวจราชการ
กระทรวง)และกรมวิชาการต่างๆสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของอำเภอ การกำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สาธารณสุขในอำเภอและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย นอกจากนี ้ ยังมีโรงพยาบาลระดับอำเภอ คือโรงพยาบาลชุมชน ทั ้งหมดขึ ้นตรงต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย 

1.ขนาดและที่ต้ัง 
 อำเภอศรีสัชนาลัย  ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุโขทัย สภาพท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบสลับเขา ห่างจาก
จังหวัดสุโขทัย 70  กิโลเมตร มีพื้นท่ี   ตารางกิโลเมตร 
 

2.อาณาเขต 
 อำเภอศรีสัชนาลัย มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังช้ิน และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลับแล และอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก และอำเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

  

3.ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิประเทศ แบ่งได้ 2 ลักษณะ  ได้แก่ 
 1. พื้นท่ีราบลุ่ม สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ได้แก่  ตำบลดงคู่,  ตำบลป่างิ้ว,  ตำบลสารจิตร,  
ตำบลหนองอ้อ,  ตำบลศรีสัชนาลัย,  ตำบลท่าชัย  และตำบลหาดเส้ียว   
 2. พื้นที่ภูเขาและค่อนข้างลาดชัน  บริเวณตำบลแม่สิน ,  ตำบลแม่สำ,  ตำบลบ้านตึก  และตำบลบ้าน
แก่ง 
 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของอำเภอศรีสัชนาลัย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 44.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ีย 
22.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉล่ียท้ังปี 1,208.88 มิลลิเมตร อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นบริเวณท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด 
ของจังหวัดสุโขทัย 
   
 
5.ทรัพยากรธรรมชาติ 
              อำเภอศรีสัชนาลัยเป็นอำเภอหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าไม้มีค่า    
มีพื้นท่ีดินท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีแร่ธาตุท่ีสำคัญมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และทรัพยากร การท่องเท่ียว ท้ังแหล่ง
ธรรมชาติที่งดงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวศรีสัชนา
ลัย 
 

ทรัพยากรน้ำ         
             อำเภอศรีสัชนาลัย มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล) ที่สำคัญดังนี้  
              แม่น้ำยม ไหลผ่านจังหวัดแพร่ และอำเภอศรีสัชนาลัย จากทางเหนือสู่ทางใต้ ผ่านพื้นท่ี อำเภอ
ศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170 



กิโลเมตร ไปบรรจบแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ห้วยแม่ท่าแพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอ
ศรีสัชนาลัย ไหลลงมาทางทิศใต้ ผ่านพื้นที่  อำเภอสวรรคโลก ไปบรรจบกับห้วยแม่มอกที่อำเภอศรีสำโรง เป็น
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง และอาณาเขต อำเภอศรีสัชนาลัย 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อำเภอศรีสัชนาลัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 134 หมู่บ้าน ได้แก่    

1. หาดเส้ียว  (Hat Siao)        5  หมู่บ้าน 
2. ป่างิ้ว   (Pa Ngio)    12  หมู่บ้าน 
3. แม่สำ   (Mae Sam)    14  หมู่บ้าน 
4. แม่สิน  (Mae Sin)    25  หมู่บ้าน 
5. บ้านตึก  (Ban Tuek)    14  หมู่บ้าน 
6. หนองอ้อ  (Nong O)      9  หมู่บ้าน 
7. ท่าชัย   (Tha Chai)    13  หมู่บ้าน 
8. ศรีสัชนาลัย  (Si Satchanalai)       6  หมู่บ้าน 
9. ดงคู่   (Dong Khu)        9  หมู่บ้าน 
10. บ้านแก่ง  (Ban Kaeng)    13  หมู่บ้าน 
11. สารจิตร  (Sarachit)    14   หมู่บ้าน 
 
 
 



การปกครองส่วนท้องถ่ิน     
 

     ท้องท่ีอำเภอศรีสัชนาลัย  ประกอบด้วย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก ่
• เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัย     ท้ัง 2 ตำบล 
• เทศบาลตำบลหาดเส้ียว   ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลหาดเส้ียวทั้งตำบลและบางส่วนของตำบล 
   หนองอ้อ 
• องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว     ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลป่างิ้วทั้งตำบล 
• องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ     ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลแม่สำท้ังตำบล 
• องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน   ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลแม่สินท้ังตำบล 
• องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลบ้านตึกท้ังตำบล 
• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลหนองอ้อ (เฉพาะนอกเขตเทศบาล 
  ตำบลหาดเส้ียว) 
• องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่   ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลดงคู่ท้ังตำบล 
• องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลบ้านแก่งท้ังตำบล 
• องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลสารจิตรท้ังตำบล 
 

ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ป ี2564 
 

 
ตำบล 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

หมู่บ้าน อบต. เทศบาล หลัง 
คาเรือน 

ระยะทางถึง
อำเภอ (กม.) 

ระยะทางถึง
จังหวัด (กม.) 

หาดเส้ียว 44.00 5  1 2,701 0 70 
ป่างิ้ว 78.14 12 1  2,180 5 75 
แม่สำ 104.13 14 1  2,631 9 79 
แม่สิน 646.80 25 1  4,480 22 92 

บ้านตึก 291.00 14 1  3,166 17 87 

หนองอ้อ 41.60 9 1  1,979 8 78 
ท่าชัย 207.03 13  

1 
3,236 15 67 

ศรีสัชนาลัย 60.80 6 1,639 19 65 
ดงคู่ 97.30 9 1  1,702 15 85 

บ้านแก่ง 495.73 13 1  3,352 24 94 
สารจิตร 74.52 14 1  3,305 13 63 

รวม 2,141.05 134 8 2 30,371   
 

ที่มา :  ข้อมูลปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
 



การศึกษา   
การศึกษา  มีระดับประถมศึกษา ขยายโอกาส 68 แห่ง และการศึกษาระดับมัธยมจำนวน 4 แห่ง  และ

ระดับอุดมศึกษา 1  แห่ง ได้แพร่กระจายไปอย่างทั่วถึง  สำหรับการศึกษานอกโรงเรียน  ได้จัดการสร้างเสริม
การศึกษาผู้ใหญ่แบบต่างๆ  ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น  ตลอดจนการฝึกอาชีพให้กับผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กระบวนการรับ -ส่งหนังสือราชการ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย 

 



 
 



 
 



 



 
 



 



 
 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 


