
๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้  ตั้งอยู่ เลขที่  29/6 หมู่ที่  4 ต ำบลลี้  อ ำเภอลี้  จังหวัดล ำพูน 
รหัสไปรษณีย์ 51000 
 
1.1.ผู้บริหารคนปัจจุบัน  

นำยโยธิน   จันทร์ทิพย์   ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สำธำรณสุขอ ำเภอลี้  
เริ่มปฏิบัติงำนเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 

 

 
 
1.2.นโยบาย 
 1. ร่วมกันด ำเนินงำนโครงกำรจิตอำสำ ท ำควำมดีด้วยหัวใจ โครงกำรพระรำชด ำริ    โครงกำรเฉลิม
พระเกียรติ และโครงกำรที่เก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
  2. พัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ โดยมีทีมหมอประจ ำครอบครัว ให้กำรรักษำโรคพ้ืนฐำน ให้
ค ำปรึกษำป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภำพ ดูแลทั้งที่บ้ำน หรือหน่วยบริกำร และจัดกำรเรื่อง  กำรส่งต่อเมื่อจ ำเป็น
อย่ำงเป็นระบบ พัฒนำหน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิใกล้บ้ำน รพ.สต.และโรงพยำบำล ชุมชนให้สะอำด น่ำอยู่ 
ได้มำตรฐำน ปลอดภัย ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนอย่ำงใกล้ชิด มุ่งเน้น กำรพัฒนำให้ได้มำตรฐำน มี
กำรประสำนงำนเป็นเครือข่ำย  
 3. เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับกำรรักษำอย่ำงทันท่วงทีเข้ำถึงโรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุดใน 6 โรคที่ส ำคัญ คือ 
โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ภำวะติดเชื้อในกระแสเลือด กำรบำดเจ็บทำงสมอง ภำวะช็อค  ทุก
ประเภทและทำรกแรกเกิด พัฒนำกำรรักษำพยำบำลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง ตำม  service plan 
สำขำต่ำงๆ โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับโรงพยำบำลลี้ 
  4. เมื่อประเทศเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ต้องให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลรักษำโรคประจ ำตัว ส่งเสริมสุขภำพ 
ป้องกันโรค ผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียงมีคนดูแลในครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของ
ชมรมมีควำมเข้มแข็ง และจัดกำรให้มีโรงเรียนผู้สูงอำยุในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้กำรดูแลสุขภำพด้วย
ตนเองได ้
 5. ประชำชนได้รับควำมคุ้มครองจำกสำรพิษที่ท ำลำยสุขภำพ เช่นกำรยกเลิกถุงพลำสติกใส่ยำ กำร
ยกเลิกใช้โฟมบรรจุอำหำร มำใช้ในโรงพยำบำลำส่งเสริมสุขภำพต ำบล กำรส่งเสริมให้บุคลำกรสำธำรณสุขและ
ผู้ใช้บริกำรใช้บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมภำยใต้คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสุขภำพในแต่ละพ้ืนที่ 
 7. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนโดยเครือข่ำยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อ ำเภอ และต ำบล ให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพ้ืนที่ ประสำนกำรด ำเนินงำนแก้ปัญหำสุขภำพประชำชน ทุกกลุ่ม



วัย ปัญหำสุขภำพจิต โรคซึมเศร้ำ ปัญหำยำเสพติด ผ่ำนเครือข่ำยคณะกรรมกำรพัฒนำ  คุณภำพชีวิตระดับ   
อ ำเภอและต ำบล  
 8. พัฒนำระบบกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล กำรควบคุมป้องกันวัณโรค กำรเฝ้ำระวังโรคระบำด กำร
คุ้มครอง ผู้บริโภค ส่งเสริมแพทย์แผนไทย  
 9. สนับสนุน ส่งเสริม สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกรในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดควำม
ภำคภูมิใจในกำรท ำงำนดูแลรับใช้ประชำชน ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีศักดิ์ศรีในวิชำชีพ ให้เกิดกำรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงวิชำชีพเพ่ือประโยชน์สุข ของประชำชนตลอดจนกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจและเสริมพลัง
ให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนท ำงำน เพ่ือประชำชนในพื้นท่ีได้อย่ำงเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

5 .  .  ง า น ติ ด ต า ม ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ประเมินผลการท างานตามแผนงาน/
โครงการและสถานีอนามยั  
6งานคุณภาพและรูปแบบบริการ รวม
PMQA 
7.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.โครงสร้างหน่วยงาน 

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

10.งานสุขภาพภาคประชาชน 
11.งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 
 
 
 
11.งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 

นายยุทธนา เตมีศักดิ์ 
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผอ.รพ.สต.กอ้ 

1.งานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2.งานโครงการหลวง 
3.งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

นายโยธิน  จันทร์ทพิย์    
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

สาธารณสุขอ าเภอลี ้

นายสมศักดิ์  ปาอนิทร์ 
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

นางณฐัวรรณ  แก้งวงศ์ 
เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 

1งานพสัดุ (หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ) 
2.งานระบาดวิทยาและ SRRT 
3.งานควยคุม,เฝ้าระวงัโรคอุบติัใหม่อุบติัซ ้า  
4.งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
5.งานคุม้ครองผูบ้ริโภค  
6.งานควบคุมและป้องกนัปัญหายาเสพติด 
7.งานตรวจสอบ ควบคุมภายในและITA 
8.งาน ประกนัสุขภาพ 
9.งานอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
10.งานบริหารเวชภณัฑ ์
11.งานJHCIS 
12.งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

ผังโครงสร้างบุคลากร 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี ้
 

นายรังสรรค์  วชัรกาวนิ   
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผอ.รพ.สต.แม่ตืน 

 

 
1.งานมาตรฐาน 
2.งานFCT/PCC 
3.งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติด
ดาว 
4..งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  

นางสาวธนาวด ีอนิต๊ะขัติย์ 
เจา้พนกังานทัว่ไป 

1.งานแพทยแ์ผนไทย  
2. e-report  
3.งานสารบรรณ 
4.งานรายงาน 
5.งาน 5 ส. 
 6.งานรับ – ส่งหนงัสือออนไลน์ 
7 . ง า น ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ล ะ
สารสนเทศ 
8.งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงศกร  ตันติวรางกรู 
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

นางสาวกมลรัตน์  สานา 
นกัวิชาการสาธารณสุข 

 
1.งานส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

2.งานทนัตสาธารณสุข 
3.งานควบคุมและป้องกนั  
บุหร่ีและ สุรา 
4.งานสนบัสนุนวิชาการและ  สนบัสนุน
งานวิจยั 

5.งานส่งเสริมสุขภาพผูพิ้การ,OSCC 

6.งานประกนัสงัคม 
7.งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 



1.4.อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้  เป็นหน่วยงำนบริหำรสำธำรณสุขระดับภูมิภำค  ซึ่งเป็น
ตัวแทนกระทรวงสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ  มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยอ ำเภอ มีสำธำรณสุข
อ ำเภอเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร  มีหน้ำที่ทำงด้ำนกำรบริหำร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม ก ำกับ นิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสถำนีอนำมัยและศูนย์สุขภำพชุมชนในระดับอ ำเภอ  โดยอ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำมกฎกระทรวง  แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข  ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เมื่อวันที่  9  ตุลำคม  2545  (ส ำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ,  2545 )      มีดังนี้ 

                  1.  ท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ 
                  2.  ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ 
                  3.  ก ำกับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขต    
พ้ืนที่อ ำเภอเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม   กฎหมำย  มีกำรจัดบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ  และมีกำร
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 
                  4.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย 

1.5.วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
วิสัยทัศน์ 
 “เครือข่ำยสุขภำพเป็นเลิศ ประชำชนมีสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ภำยในปี 2564” 

พันธกิจ 
 1.  จัดบริกำรสุขภำพองค์รวมอย่ำงมีคุณภำพ และได้มำตรฐำนในระบบสุขภำพ  
 2.  พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพอย่ำงอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง
และต่อเนื่อง 
 3.  พัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ และภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรระบบสุขภำพให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน 

เข็มมุ่ง 
 1.  ประชำชนมีสุขภำพดี และเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่ได้มำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 2.  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ และภำคีเครือข่ำยเป็นผู้น ำกำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์ 

วัฒนธรรมองค์กร 
 1.  ท ำงำนเป็นทีม 
 2.  ปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 3.  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 4. เคำรพกฎ วินัยขององค์กร 
 5.  เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในด้ำนสุขภำพ 


