
ข้อมูลพื้นฐานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี   
 
ผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกมลวรรณ   สนามทอง 
สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
โทรศัพท์ 0-3644-1103 

นโยบายของผู้บริหาร 
 1. แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับนโยบายและปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ 
 2. บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ 
 3. หน่วยงานทุกแห่งผ่านมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 
 5. เครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างาน 
 
โครงสร้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 

นางสาวกมลวรรณ   สนามทอง 
สาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 

 
นายพงษ์ศักดิ์ พวงประดับ   นางอ้อมขวัญ  ก าเหนิด 

ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 
 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป         กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
- นายพงษ์ศักดิ์  พวงประดับ  - นางอ้อมขวัญ  ก าเนิด   - นายสีหชัย   กุลสิรลิักษณ์ 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
- นายโกวิท   เติมแก้ว                        - น.ส.รัตนาภรณ์   บัวดิษฐ ์   - นางวิจิตร   วีระทัยรัตน์ 
 เจ้าพนักงานธุรการ      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
            - นายพรประเสริฐ   ศรีพรหม  - น.ส.รักขณา   วงค์ค าแก้ว 
          นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

- นายวิสิทธิ์  บุญอยู่         
                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   
       

 



 
บทบาทหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2560 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 
 ข้อ 21 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
   2. ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
    3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
    4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง 
    5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
    6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่สมรรถนะสูง ระบบสุขภาพอ าเภอโคกส าโรงเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม       
ของประชารัฐ 

 
พันธกิจ 
 ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และผลักดัน ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพ่ือห่างไกล
จากความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
 เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับให้มีความรู้ และความช านาญ 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพในทุกระดับให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีพันธะสัญญาที่เข้มแข็ง 
จนเกิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ีท าให้ประชาชนมีสุขภาพดี และได้รับการดูแลสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ 
 ปรับบทบาท พชอ ในการท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ประเมินผลแบบเสริมพลังโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุน
วิชาการ บูรณาการทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 
ค่านิยม 
 - การฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด(Mastery=M) 

- สร้างสรรค์นวัตกรรม (Originality=O) 
- ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง (People-Center approach =P) 
- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility=H) 
- มีจิตบริการที่ดี (Service mind =S) 
- เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา (Knowledge worker=K) 

 
อัตลักษณ์ 
 โปร่งใส มีน้ าใจ รับผิดชอบ 
 
 



 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
9/11 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 4 ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 15120 
โทร 0-3644-1103  E-mail; Sumrong1@lbmoph.org 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ ประกอบด้วยด้านการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการก ากับท่ีดี 
 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์

ยาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของ
ผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 

ควบคุมคุณภาพของอาหาร โดยมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส าคัญ 
ซึ่งวิธีการในการควบคุมจะเน้นไปท่ีเรื่องของการขออนุญาต การ
ตรวจสอบ การขึ้นทะเบียน รวมทั้งในเรื่องของการโฆษณา
เกี่ยวกับอาหารด้วย 

กระทรวงสาธารณสุข 

3. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2525 

เพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและคุ้มครองความ
ปลอดภัยของประชาชนให้รัดกุมยิ่งขึ้น 

แพทยสภา 

 4. พ .ร.บ .วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 

บุคลากรด้านวิชาชีพต้องมีใบประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 

สภาพยาบาล 
 

5. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
และแก้ไขเพิ่มเติม 

การควบคุมและก ากับดูแลเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เหตุร าคาญ กิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

6 . พ .ร .บ .ค วบ คุ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์ ย าสู บ      
พ.ศ.2535 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ใช้ประโยชน์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ   

กระทรวงสาธารณสุข 

7. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ใช้ประโยชน์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยก าหนด
สถานท่ีสาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % 

กระทรวงสาธารณสุข 

 8. พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทันตแพทยสภา 
 9. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน โดยสามารถติดตามและตรวจสอบ

การด าเนินงานของภาครัฐ ภายใต้สิทธิหน้าที่ในการรับรู้ข่าวสาร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

10. พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2540 

ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคน
พิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 
ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได้ 

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

1 1 . พ .ร .บ .ป ร ะ ก อ บ โร ค ศิ ล ป ะ         
พ.ศ.2542 

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ เช่น การตรวจโรค การ
วินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพ  การผดุงครรภ์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

12. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภู มิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 

เพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน ชุมชนและ
องค์กรเอกชนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

กระทรวงสาธารณสุข 

 13. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2545  

ให้บริการตามสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ.จัดบริการให้ได้มาตรฐาน ส านักงานหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาติ 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ต่อ) 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
14. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 คุ้มครองเด็ก คือ บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึง

ผู้ที่สมรส โดยมีการจดทะเบียนสมรสชอบด้วยประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยแ์ล้ว แต่ไม่นับรวมการสมรสโดยพฤตินัย 

กระทรวงการพัฒ น า
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
ก ระท รว งม ห าด ไท ย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงยุติธรรม 

15. พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน 
ในด้านการบริการทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ 

กระทรวงการพัฒ น า
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

16. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         
พ.ศ.2550 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ได้ ใช้ป ระโยชน์  ในการควบคุมการบริ โภค เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

17. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 การเฝ้าระวังโรค และการควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข 
18. พ .ร.บ .สถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพ พ.ศ.2559 
 

ควบคุมดูแลกิจการสปา ซึ่งมีการอาบน้ า นวด หรืออบตัว การ
นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นสถาน
บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และการด าเนินการใน
ลักษณะเดียวกันที่ด าเนินการอยู่ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

19. พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการ
รักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม 
อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  

กระทรวงสาธารณสุข 

20. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ก าหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
โดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
ต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของ
รัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ก าหนดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการใน
การป้องกันการทุจริต คณะกรรมการราคากลางและผู้ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง 
การท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการการทิ้งงาน การ
บริหารพัสดุ การอุทธรณ์ และ บทก าหนดโทษ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

21. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย   
การจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ลากรบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การท า
สัญญาและหลักประกันสัญญา  การบริหารพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุ การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการ การทิ้งงาน 
การบริหารพัสดุ (การเก็บการบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
บ ารุงรักษา การตรวจสอบ การจ าหน่าย) 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตามภารกิจ 
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