
ขอมูลพื้นฐานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสาํโรง จังหวัดลพบุรี (EB2) 

 

ผูบริหารหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกมลวรรณ   สนามทอง 

สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

โทรศัพท 09 5167 1901 

นโยบายของผูบริหาร 

 1. แผนยุทธศาสตรมีความสอดคลองกับนโยบายและปญหาสุขภาพของพื้นท่ี 

 2. บริการดานการแพทยและสาธารณสุขครอบคลุมแบบไรรอยตอ 

 3. หนวยงานทุกแหงผานมาตรฐานการใหบริการตามเกณฑ และยึดหลักธรรมาภิบาล 

 4. ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพ 

 5. เครือขายดานสุขภาพทุกภาคสวนมีสวนรวมในการทํางาน 

โครงสรางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

นางสาวกมลวรรณ   สนามทอง 

สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 

นายนิรันดร   ศรีศักด์ิ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

 

กลุมงานบริหารท่ัวไป   กลุมงานพัฒนาวิชาการ   กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

และคุณภาพบริการ   และปองกันโรค 

- นายนิรันดร ศรีศักด์ิ   - น.ส.รัตนาภรณ   บัวดิษฐ  - นายสีหชัย   กุลสิริลักษณ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

- นายโกวิท   เติมแกว   - นายพรประเสริฐ   ศรีพรหม  - นางวิจิตร   วีระทัยรัตน 

เจาพนักงานธุรการ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

     - นายวิสิทธิ์   บุญอยู   - น.ส.รักขณา   วงคคําแกว 

     เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน           นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 



บทบาทหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 

 ขอ 21 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นท่ีอําเภอ 
   2. ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอําเภอ 
    3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอําเภอ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
    4. สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอําเภอใหเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวง 
    5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการส่ือสารสาธารณะดานสุขภาพในเขตพื้นท่ีอําเภอ 
    6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

วิสัยทัศน 

ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีสมรรถนะสูง ระบบสุขภาพอําเภอโคกสําโรงเขมแข็งโดยการมีสวนรวม       

ของประชารัฐ 

 

พันธกิจ 

• สงเสริม สนับสนุน กระตุน และผลักดัน ใหประชาชนทุกกลุมวัยมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมเพื่อหางไกล
จากความเส่ียงตอการเกิดโรค 

• เสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับใหมีความรู และความชํานาญ 

• เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายสุขภาพในทุกระดับใหเกิดความสัมพันธท่ีดี มีพันธะสัญญาท่ีเขมแข็ง 
จนเกิดพลังแหงการเปล่ียนแปลงในระดับพื้นท่ีทําใหประชาชนมีสุขภาพดี และไดรับการดูแลสุขภาพ อยางมีคุณภาพ 

• ปรับบทบาท พชอ ในการทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ประเมินผลแบบเสริมพลังโดยเนนผลสัมฤทธิ์ สนับสนุน
วิชาการ บูรณาการทรัพยากร ใหมีประสิทธิภาพและคุมคา 
 

คานิยม 

 - การฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด(Mastery=M) 
- สรางสรรคนวัตกรรม (Originality=O) 
- ยึดประชาชนเปนท่ีต้ัง (People-Center approach =P) 
- มีความออนนอมถอมตน (Humility=H) 
- มีจิตบริการท่ีดี (Service mind =S) 
- เรียนรูและพฒันาตลอดเวลา (Knowledge worker=K) 

 

อัตลักษณ 

 โปรงใส มีน้ําใจ รับผิดชอบ 

 

 

 



 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  

9/11 ถนนพหลโยธิน หมูท่ี 4 ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 15120 

โทร 0-3644-1103, 09 5167 1901    

E-mail; rattanaphorn.buad@mophegp.mail.go.th 
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กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีสําคัญ ประกอบดวยดานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ดานบุคลากร ดานขอมูลขาวสาร และดานการกํากับท่ีดี 
 
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ใหมีการควบคุม กํากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ

ยาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยในการใชยาของ
ผูบริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
 

ควบคุมคุณภาพของอาหาร โดยมุงคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ 
ซึ่งวิธีการในการควบคุมจะเนนไปท่ีเรื่องของการขออนุญาต การ
ตรวจสอบ การข้ึนทะเบียน รวมท้ังในเรื่องของการโฆษณา
เกี่ยวกับอาหารดวย 

กระทรวงสาธารณสุข 

3. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2525 

เพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและคุมครองความ
ปลอดภัยของประชาชนใหรัดกุมย่ิงข้ึน 

แพทยสภา 

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

บุคลากรดานวิชาชีพตองมีใบประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ 

สภาพยาบาล 
 

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

การควบคุมและกํากับดูแลเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม เชน 
การกําจัดสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย เหตุรําคาญ กิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

6 . พ .ร .บ .ค วบ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย าสู บ      
พ.ศ.2535 

เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี  หนวยงานราชการ และผูมีสวนไดสวน
เสียไดใชประโยชน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ   

กระทรวงสาธารณสุข 

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

เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี หนวยงานราชการ และผูมีสวนไดสวน
เสียไดใชประโยชน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกําหนด
สถานท่ีสาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหรี่ 100 % 

กระทรวงสาธารณสุข 

 8. พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 เพ่ือควบคุมผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทันตแพทยสภา 

 9. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 การเขาถึงขอมูลของประชาชน โดยสามารถติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินงานของภาครัฐ ภายใตสิทธิหนาท่ีในการรับรูขาวสาร
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

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

กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคน
พิการเพ่ือมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ รวมท้ังใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ 
ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พ่ึงตนเองได 

กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย 

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

การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ เชน การตรวจโรค การ
วินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การปองกันโรค การสงเสริมและฟนฟู
สุขภาพ  การผดุงครรภ 

กระทรวงสาธารณสุข 

12. พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภู มิ
ปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 

เพ่ือใหมีมาตรการคุมครองและสงเสริมใหเอกชน ชุมชนและ
องคกรเอกชนตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยและสมุนไพรและมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนอยางย่ังยืน 

กระทรวงสาธารณสุข 

 13. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.2545  

ใหบริการตามสิทธิท่ีระบุใน พ.ร.บ.จัดบริการใหไดมาตรฐาน สํานักงานหลักประกัน
สขุภาพแหงชาติ 

 



กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน (ตอ) 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
14. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 คุมครองเด็ก คือ บุคคลท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมถึง

ผูท่ีสมรส โดยมีการจดทะเบียนสมรสชอบดวยประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยแลว แตไมนับรวมการสมรสโดยพฤตินัย 

กระท รวงการพั ฒ น า
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 
กร ะ ท ร วงม ห าด ไท ย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงยุติธรรม 

15. พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.2546  ผูสูงอายุมีสิทธ์ิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 
ในดานการบริการทางการแพทย และดานอ่ืนๆ 

กระท รวงการพั ฒ น า
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

16. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล         
พ.ศ.2550 

เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี  หนวยงานราชการ และผูมีสวนไดสวน
เสี ยได ใชป ระโยชน  ในการควบคุมการบริ โภค เค รื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล 

กระทรวงสาธารณสุข 

17. พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ.2558 การเฝาระวังโรค และการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข 

18. พ .ร.บ.สถานประกอบการเพ่ื อ
สุขภาพ พ.ศ.2559 
 

ควบคุมดูแลกิจการสปา ซึ่งมีการอาบนํ้า นวด หรืออบตัว การ
นวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม ซึ่งไมเขาขายเปนสถาน
บริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ และการดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกันท่ีดําเนินการอยูในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล ใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

19. พ.ร.บ.การปองกันและแกไขปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 

วัยรุนมีสิทธิตัดสินใจดวยตนเอง และมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร
และความรู ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับการ
รกัษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัดสวัสดิการสังคม 
อยางเสมอภาคและไมถูกเลือกปฏิบัติ  

กระทรวงสาธารณสุข 

20. พ.ร.บ.การจัดซื้ อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กําหนดการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ  
โดยใชเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา
ตอภารกิจของรัฐ และปองกันปญหาการทุจริต ใหหนวยงานของ
รัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
กําหนดการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการใน
การปองกันการทุจริต คณะกรรมการราคากลางและผูข้ึนทะเบียน
ผูประกอบการ คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน การจัดซื้อจัดจาง 
การทําสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการการท้ิงงาน การ
บริหารพัสดุ การอุทธรณ และ บทกําหนดโทษ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

21. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
การจัดซื้อ/จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง ลากรบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
ไดกําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจาง วิธีการจัดซื้อจัดจาง การทํา
สัญญาและหลักประกันสัญญา  การบริหารพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ การท้ิงงาน 
การบริหารพัสดุ (การเก็บการบันทึก การเบิกจาย การยืม การ
บํารุงรักษา การตรวจสอบ การจําหนาย) 

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


ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  

ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามหนาท่ีและอํานาจตามภารกิจ 

 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง | Facebook 

 

 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง - หนาหลัก (www.ksrsrrt.com) 

 

 

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87-105219990891777

