
ข้อมูลพื้นฐาน 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้  ตั้งอยู่ เลขที่  29/6 หมู่ที่  4 ต าบลลี้  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
รหัสไปรษณีย์ 51000 
 
1.1.ผู้บริหารคนปัจจุบัน  

นายพงศกร  ตันติวารางกรู  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอ าเภอลี้ เริ่งปฏิบัติงานเมือ่วันที่ 1 ตุลาคม 256๑ จนถึงปัจจุบัน 

 

                               
 
1.2.นโยบาย 
 1. ร่วมกันด าเนินงานโครงการจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ โครงการพระราชด าริ    โครงการเฉลิม
พระเกียรติ และโครงการที่เก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
  2. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีทีมหมอประจ าครอบครัว ให้การรักษาโรคพ้ืนฐาน ให้
ค าปรึกษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลทั้งที่บ้าน หรือหน่วยบริการ และจัดการเรื่อง  การส่งต่อเมื่อจ าเป็น
อย่างเป็นระบบ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใกล้บ้าน รพ.สต.และโรงพยาบาล ชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ 
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด มุ่งเน้น การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน มี
การประสานงานเป็นเครือข่าย  
 3. เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเข้าถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดใน 6 โรคที่ส าคัญ คือ 
โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด การบาดเจ็บทางสมอง ภาวะช็อค  ทุก
ประเภทและทารกแรกเกิด พัฒนาการรักษาพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง ตาม  service plan 
สาขาต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลลี้ 
  4. เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาโรคประจ าตัว ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีคนดูแลในครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนินงานของ
ชมรมมีความเข้มแข็ง และจัดการให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองได ้
 5. ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากสารพิษที่ท าลายสุขภาพ เช่นการยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยา การ
ยกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร มาใช้ในโรงพยาบาลาส่งเสริมสุขภาพต าบล การส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขและ
ผู้ใช้บริการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมภายใต้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่  
 7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ และต าบล ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่ ประสานการด าเนินงานแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่ม



วัย ปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ผ่านเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนา  คุณภาพชีวิตระดับ   
อ า เภอและต าบล  
 8. พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การควบคุมป้องกันวัณโรค การเฝ้าระวังโรคระบาด การ
คุ้มครอง ผู้บริโภค ส่งเสริมแพทย์แผนไทย  
 11. สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการท างานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างวิชาชีพเพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชนตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจและเสริมพลัง
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท างาน เพ่ือประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.งานบริหารงานทัว่ไป 
2.งานบริหารงานบุคคล  
3. งานบริหารงบประมาณ 
4. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

5. งานสนับสนุนวิชาการและ  สนบัสนุน
งานวิจยั  
6. งานติดตามก ากบัดูแลและประเมินผล
การท างานตามแผนงาน/โครงการและ
สถานีอนามยั 
7.งานคุณภาพและรูปแบบบริการ รวมPMQA 
8.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.3.โครงสร้างหน่วยงาน 

1.งานส่งเสริมสุขภาพอนามยัแม่และเด็ก 
2.งานสุขภาพจิต 
3.งานอนามยัโรงเรียน  
4.งานสนบัสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ 
5.งานสุขศึกษา 
6.งานอสม. 
7.งานประกนัสงัคม 
8.งานสนบัสนุนการพยาบาล 
9.งานสนบัสนุนหน่วยแพทย ์พอสว. 
10.งานวางแผนครอบครัวและอนามยัวยั
เจริญพนัธ์ุ 

11.งานสุขภาพภาคประชาชน 
12.งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 
 
 
 
11.งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 

นายยุทธนา เตมีศักดิ์ 
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผอ.รพ.สต.กอ้ 

1.งานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2.งานคุณภาพและรูปแบบบริการ รวมPMQA 
3.งานควบคุมภายใน 
4.งานโครงการหลวง 
5.งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

นายพงศกร  ตันติวารางกรู    
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอลี ้

นายสมศักดิ์  ปาอนิทร์ 
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

นางณฐัวรรณ  แก้งวงศ์ 
เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 

1งานพสัดุ (หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ) 
2.งานระบาดวิทยาและ SRRT 
3.งานควยคุม,เฝ้าระวงัโรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้า  
4.งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
5.งานคุม้ครองผูบ้ริโภค  
6.งานควบคุมและป้องกนัปัญหายาเสพติด 
7งานควบคุมและป้องกนั บุหร่ีและ สุ รา 
8.งานตรวจสอบ ควบคุมภายในและITA 
9.งาน ประกนัสุขภาพ 

10.งานส่งเสริมสุขภาพผูพิ้การ,OSCC 
11.งานอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
12.งานส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

13.งานทนัตสาธารณสุข 
14.งานบริหารเวชภณัฑ ์
15.งานJHCIS 
 

ผังโครงสร้างบุคลากร 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี ้
 

นายรังสรรค์  วชัรกาวนิ   
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผอ.รพ.สต.แม่ตืน 

 

 
1.งานมาตรฐาน 
2.งานFCT/PCC 
3.งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว 
4..งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  

นางสาวธนาวด ีอนิต๊ะขัติย์ 
เจา้พนกังานทัว่ไป 

1.งานแพทยแ์ผนไทย  
2. e-report  
3.งานสารบรรณ 
4.งานรายงาน 
5.งาน 5 ส. 
 6.งานรับ – ส่งหนงัสือออนไลน ์
7.งานขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ 
8.งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 



1.4.อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายตจัดตั้งหรือกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้  เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับภูมิภาค  ซึ่งเป็น
ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอ าเภอ  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายอ าเภอ มีสาธารณสุข
อ าเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  มีหน้าที่ทางด้านการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม ก ากับ นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนในระดับอ าเภอ  โดยอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2545  (ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ,  2545 )      มีดังนี้ 

                  1.  ท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
                  2.  ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
                  3.  ก ากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต    
พ้ืนที่อ าเภอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม   กฎหมาย  มีการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  และมีการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
                  4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

1.5.วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
วิสัยทัศน์ 
 “เครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2564” 

พันธกิจ 
 1.  จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระบบสุขภาพ  
 2.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพอย่างอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
และต่อเนื่อง 
 3.  พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

เข็มมุ่ง 
 1.  ประชาชนมีสุขภาพดี และเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
 2.  เครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายเป็นผู้น าการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

วัฒนธรรมองค์กร 
 1.  ท างานเป็นทีม 
 2.  ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 4. เคารพกฎ วินัยขององค์กร 
 5.  เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านสุขภาพ 


