
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพงัโคน 
ที่ ๑๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง มอบหมายการงานและกำหนดหนาที่รับผิดชอบใหแกเจาหนาที่ 
ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน 

 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เปนหนวยงานดานการบริหารงานสาธารณสุขในระดับอำเภอ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สนองนโยบายรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ จึงออกคำสั ่งมอบหมายงาน
รับผิดชอบของเจาหนาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน ดังนี้ 
 

 ๑. นายมงคล โชตแสง  ตำแหนง นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หนาที่รบัผิดชอบดังน้ี 
 ๑.๑ ปฏิบัตหินาที่ผูชวยสาธารณสุขอำเภอ (ดานบริหาร) 

๑.๒ ดำเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในพ้ืนที่อำเภอพังโคน 
๑.๓ กำกับ ดูแล ประเมินและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในพื ้นที่

อำเภอพังโคน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ มีการบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

๑.๔ สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพังโคน ให
เปนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

๑.๕ ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

๑.๖ งานบริหารทั่วไป 
๑.๗ งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 
๑.๘ งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑.๙ งานกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวของ 
๑.๑๐ งานประกอบโรคศิลปะ 
๑.๑๑ งานศูนยดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน (ประสานงานกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาเรื่องรองเรียน) 
๑.๑๒ งานพัสดุ และยานพาหนะ ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ 
๑.๑๓ รับผิดชอบงานดานสาธารณสุขตำบลแร 
๑.๑๔ งานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
๑.๑๕ งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 ๒. นายสุดสาคร สังกฤษ   ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หนาที่รบัผิดชอบดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัตหินาที่ผูชวยสาธารณสุขอำเภอ (ดานวิชาการ) 



๒.๒ ดำเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในพ้ืนที่อำเภอพังโคน 
๒.๓ กำกับ ดูแล ประเมินและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในพื ้นที่

อำเภอพังโคน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ มีการบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

๒.๔ สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพังโคน ให
เปนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

๒.๕ ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

๒.๖ งานจัดทำแผนงานและยุทธศาสตรดานสาธารณสุขในพื้นท่ีอำเภอพังโคน 
๒.๗ งานจัดทำคูมือ ปฏิบัติงาน/ฝกอบรม 
๒.๘ งานเผยแพรผลงานวิชาการ 
๒.๙ งานควบคุมมาตรฐานหนวยบรกิาร 
๒.๑๐ งานสนับสนุน/พัฒนาคุณภาพบริการ 
๒.๑๑ งานสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ 
๒.๑๒ งานพัฒนาบุคลากร/พัฒนาหนวยปฐมภูมิ 
๒.๑๓ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
๒.๑๔ งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
๒.๑๕ งานกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวของ 
๒.๑๖ งานวิจัย นวัตกรรมดานการสาธารณสุข R2R และสนับสนุนวิชาการ 
๒.๑๗ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และสื่อสาธารณะดานสุขภาพในพื้นที่

อำเภอพังโคน 
๒.๑๘ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) 
๒.๑๙ งานรบัผิดชอบงานดานสาธารณสุขตำบลตนผึ้ง 
๒.๒๐ งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

 

  ๓. นายชัยวุฒ ิพลบุบผา ตำแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๑ ปฏิบัตหินาที่ผูชวยสาธารณสุขอำเภอ (ดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค) 

๓.๒ ดำเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในพ้ืนที่อำเภอพังโคน 
๓.๓ กำกับ ดูแล ประเมินและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในพื ้นที่

อำเภอพังโคน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ มีการบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ 

๓.๔ สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพังโคน ให
เปนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

๓.๕ ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

๓.๖ งานควบคุมโรคติดตอ 
๓.๗ งานยาเสพติด 
๓.๘ งานควบคุมและเฝาระวังโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ 



๓.๙ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
๓.๑๐ งานระบาดวิทยา 
๓.๑๑ งานอาชีวอนามัย 
๓.๑๒ งานพัสดุ (ปฏิบัติหนาที่เจาหนาท่ีพัสดุ) 
๓.๑๓ งานกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวของ 
๓.๑๔ งานรบัผิดชอบงานดานสาธารณสุขตำบลมวงไข 
๓.๑๕ งานสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค (EPI) 
๓.๑๖ งานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
๓.๑๗ งานกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวของ 
๓.๑๘ งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

  ๔. นางสุพรรณี หนอแกว   ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๔.๑ ปฏิบัตหินาที่หัวหนากลุมงานบริการปฐมภูมิและองครวม 

๔.๒ ดำเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในพ้ืนที่อำเภอพังโคน 
๔.๓ กำกับ ดูแล ประเมินและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในพื ้นที่

อำเภอพังโคน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ มีการบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ 

๔.๔ สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพังโคน ให
เปนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

๔.๕ ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

๔.๖ งานหลักประกันสุขภาพ 
๔.๗ งานสนับสนุน/พัฒนาคุณภาพบริการ 
๔.๘ งานสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ 
๔.๙ งานสนับสนุนหนวยแพทย พอ.สว. 
๔.๑๐ งานรบับริจาคโลหิต 
๔.๑๑ งานกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวของ 
๔.๑๒ รับผิดชอบงานดานสาธารณสุขตำบลไฮหยอง 
๔.๑๓ งานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
๔.๑๔ งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

  ๕. นายพัฒนพงศ ฟองออน  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๕.๑ ปฏิบัตหินาที่หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

๕.๒ ดำเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในพ้ืนที่อำเภอพังโคน 
๕.๓ กำกับ ดูแล ประเมินและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในพื ้นที่

อำเภอพังโคน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ มีการบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ 



๕.๔ สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพังโคน ให
เปนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

๕.๕ ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

๕.๖ งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๕.๗ งานพัฒนาบุคลากร/พัฒนาหนวยบริการ 
๕.๘ งานวิจัย นวัตกรรมดานการสาธารณสุข R2R และสนับสนุนวิชาการ 
๕.๙ งานกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เก่ียวของ 
๕.๑๐ งานพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยูนาทำงาน (Healthy Work Place) 
๕.๑๑ งานควบคมุโรคไมติดตอ 
๕.๑๒ งานคุมครองผูบริโภคและเภสัชกรรม 
๕.๑๓ รับผิดชอบงานดานสาธารณสุขตำบลพังโคน 
๕.๑๔ งานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
๒.๑๕ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) 
๕.๑๖ งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ๖. นางสาวกมลเนตร ชัยมาโย ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๖.๑ ดำเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในพ้ืนที่อำเภอพังโคน 

๖.๒ กำกับ ดูแล ประเมินและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในพื ้นที่
อำเภอพังโคน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ มีการบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ 

๖.๓ สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพังโคน ให
เปนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

๖.๔ ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

๖.๕ งานสงเสริมสุขภาพ (งานอนามันแมและเด็ก งาน ๕  กลุมวัย วางแผนครอบครัว งาน
โภชนาการ งานอนามัยโรงเรียน ออกกำลังกาย งานมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก) 

๖.๖ งานทันตสาธารณสุข 
๖.๗ งานสุขภาพจิต 
๖.๘ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ 
๖.๙ งานสนับสนุนหนวยบรกิารปฐมภูมิ 
๖.๑๐ งานบริการสาธารณสุขเฉพาะดาน 
๖.๑๑ งานคุมครองผูบริโภคและเภสัชกรรม 
๖.๑๒ งานรกัษาพยาบาล 
๖.๑๓ งานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 
๖.๑๔ งานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 



๖.๑๕ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) 

๖.๑๖ งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ๗. นางสาวมัลลิกา  คำสราง  ตำแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
  ๗.๑ งานธุรการ 
  ๗.๒ งานการเงินบัญชี 
  ๗.๓ งานเผยแพรสื่อสุขศกึษา 

๗.๔ งานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

๗.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) 

๗.๖ ประสานงานการรับ-สงพัสดุ กับโรงพยาบาลพังโคนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล 

๗.๗ งานหักภาษี ณ ท่ีจาย และออกหนังสือรับรองการหักภาษี 
  ๗.๘ งานพัสดุและยานพาหนะ 
  ๗.๙ งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณรอบๆอาคาร 
  ๗.๑๐ งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๘. นายกรปณต เพชรพิชัย  ตำแหนง พนักงานสถานท่ี  มีหนาที่รบัผิดชอบดังนี้ 
  ๘.๑ งานสารบรรณ 
  ๘.๒ งานธุรการ 
  ๘.๓ งานเผยแพรสื่อสุขศกึษา 

๘.๔ งานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

๘.๕ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) 

๘.๖ ประสานงานการรับ-สงพัสดุ กับโรงพยาบาลพังโคนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล 

๘.๗ งานรบั-สง และเสนอหนังสือราชการ 
  ๘.๘ งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณรอบๆอาคาร 
  ๘.๙ งานอ่ืนๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 
 

๙. นายประสิทธ์ิ บุตรแสน  ตำแหนง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๙.๑ งานยานพาหนะ/ทำหนาที่ขับรถยนตตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่ง 
 ๙.๒ ทำความสะอาดและตรวจเช็ครถยนตใหพรอมใชงาน 

  ๙.๓ จดบันทึกเอกสารการใชรถยนต 
  ๙.๔ จดบันทึกรายละเอียดการซอมบำรุง 
  ๙.๕ งานเผยแพรสื่อสุขศกึษา 



๙.๖ งานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

๙.๗ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award : PMQA) 

  ๙.๘ ประสานงานการรับ-สงพัสดุ กับโรงพยาบาลพังโคนและโรงพยาบาลสงเสริม 
                         สขุภาพตำบล 

๙.๙ งานรบั-สง และเสนอหนังสือราชการ 
  ๙.๑๐ งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณรอบๆ อาคาร 
  ๙.๑๑ งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  ใหเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเต็มกำลังความสามารถ และเปนไปดวย
ความเรียบรอย  หากมีปญหาและอุปสรรค  ใหรายงานใหสาธารณสุขอำเภอทราบ เพ่ือแกไขปญหาตอไป 

    ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

      สั่ง  ณ วันที่  ๑๓  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
     (ลงชื่อ)                                   
         (นายพงษศักดิ์ หัสกรรจ) 
            สาธารณสุขอำเภอพังโคน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


