
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีส าคัญ 

ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ภารกิจ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการก ากับท่ีดี 
 

กฎกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่ผู้รักษาการ 

1. พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510  ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถาน
ประกอบการและผลิตภัณฑ์ยาให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ยาของผู้บริโภค  

กระทรวงสาธารณสุข  

2. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.2522  

ควบคุม คุ้มครองผู้บริโภค  ส านักนายกรัฐมนตร ี 

3. พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.2522  ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถาน
ประกอบการและผลิตภัณฑ์ยาเสพ
ติด (ที่ใช้ทางการแพทย)์ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ยาของผู้บริโภค  

กระทรวงสาธารณสุข  

4. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522  ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถาน
ประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหาร 
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร
ของผู้บริโภค  

กระทรวงสาธารณสุข  

5. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534  

เป็นเร่ืองเกี่ยวกับอ านาจการบรหิาร 
การแบ่งส่วนราชการ การมอบ
อ านาจ การบรรจุแต่งตั้ง  

กระทรวงมหาดไทย  

6. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  ให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

กระทรวงสาธารณสุข  

7. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบ
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

กระทรวงการคลัง  

8. พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู 
พ.ศ.2535  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที ่หน่วยงาน
ราชการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้ใช้
ประโยชน ์ในการควบคุมการบรโิภค
ยาสูบ  

กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่ผู้รักษาการ 

9. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหร่ี พ.ศ.2535  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที ่หน่วยงาน
ราชการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้ใช้
ประโยชน ์ในการควบคุมการบรโิภค
ยาสูบ โดยก าหนดสถานที่สาธารณะ
ให้เป็นเขตปลอดบุหร่ี 100 %  

กระทรวงสาธารณสุข  

10. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิพ.ศ.2545  

ให้บริการตามสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ.
จัดบริการให้ได้มาตรฐาน  

สปสช.  

11. พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2550  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที ่หน่วยงาน
ราชการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้ใช้
ประโยชน ์ในการควบคุมการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

กระทรวงสาธารณสุข  

12. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551  

ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม การ
ด าเนินการ 
เก่ียวกับข้าราชการ เช่น การจัด
ระเบียบข้อราชการ การก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
การเพิ่มพูนประสทิธิภาพ วินัย การ
รักษาวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การ
คุ้มครองระบบคุณธรรม  
 

ส านักงาน ก . พ .  

13. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2556  

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การ
จ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2556  

กระทรวงสาธารณสุข  

14. กฎ กพ.ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวนิัย พ.ศ.2556  

หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวนิัย
ข้าราชการพลเรือน  

ก.พ.  

15. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  กวาดล้าง ก าจัด ควบคุมโรคติดต่อที่
ส าคัญของประเทศ ด้วยระบบและ
เครือข่ายการท างานที่เข้มแข็ง
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน  

กระทรวงสาธารณสุข  

16. พรฎ.ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2560 (ฉ.9)  

เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ดา้นการเงนิและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด  

กระทรวงการคลัง  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการด าเนินงาน  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
โพธิ์ไทด าเนินการภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
ภารกิจ ด้านบุคลากร ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และด้านการ
ก ากับที่ด ีกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ  

เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

ส่วนราชการที่ผู้รักษาการ  

1. พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510  ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถาน
ประกอบการและผลติภณัฑ์ยาใหม้ี
คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ยาของผู้บริโภค  

กระทรวงสาธารณสุข  

2. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บรโิภค 
พ.ศ.2522  

ควบคุม คุ้มครองผู้บริโภค  ส านักนายกรัฐมนตร ี 

3. พ.ร.บ.ยาเสพตดิ พ.ศ.2522  ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถาน
ประกอบการและผลติภณัฑ์ยาเสพติด 
(ที่ใช้ทางการแพทย์) ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้
ยาของผู้บริโภค  

กระทรวงสาธารณสุข  

4. พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522  ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถาน
ประกอบการและผลติภณัฑ์อาหาร ให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ผลติภณัฑ์อาหาร
ของผู้บริโภค  

กระทรวงสาธารณสุข  

5. พ.ร.บ.ระเบยีบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  

เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ านาจการบรหิาร 
การแบ่งส่วนราชการ การมอบอ านาจ 
การบรรจุแต่งตั้ง  

กระทรวงมหาดไทย  

6. พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535  

ให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

กระทรวงสาธารณสุข  

7. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  

เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดภุาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

กระทรวงการคลัง  

8. พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2535  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ราชการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไดใ้ช้
ประโยชน ์ในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ  

กระทรวงสาธารณสุข  

9. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี ่พ.ศ.2535  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ราชการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไดใ้ช้
ประโยชน ์ในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ โดยก าหนดสถานท่ีสาธารณะให้
เป็นเขตปลอดบุหรี ่100 %  

กระทรวงสาธารณสุข  



10. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545  

ให้บริการตามสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ.
จัดบริการให้ไดม้าตรฐาน  

สปสช.  

11. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์พ.ศ.2550  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ราชการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไดใ้ช้
ประโยชน ์ในการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 

กระทรวงสาธารณสุข  

12. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551  

ก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม การด าเนินการ 

ส านักงาน ก . พ .  

 


