
 

โครงสร้างการบริหารงานสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

      

 
 

 

 

             สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี    ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น  17 กลุ่ม

งาน คือ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงาน

ประกนัสขุภาพ กลุ่มงานทนัตสาธารณสขุ กลุ่มงานควบคมุโรค กลุ่มงานส่งเสริมสขุภาพ    กลุ่มงานการแพทย์

และสุขภาพจิต กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ                    

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    งาน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กลุ่มงานพฒันารูปแบบบริการ  และ

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี หวัหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้ดแูล นอกจากนี ้นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด ได้

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 

รอง นพ.สสจ.1( นายแพทย์ เช่ียวชาญ) 

รอง นพ.สสจ.2 (นกัวิชาการสาธารณสขุ เชี่ยวชาญ(ด้านสง่เสริมพฒันา) 

รอง นพ.สสจ.3 (ทนัตแพทย์ เช่ียวชาญ) 

รอง นพ.สสจ 4 (นกัวิชาการสาธารณสขุ เชี่ยวชาญ(ด้านวิชาการ) 

รอง นพ.สสจ 5 (นกัวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ) 

กลุม่งานประกนัสขุภาพ กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสขุ 

กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ 

กลุม่งานสง่เสริมสขุภาพ กลุม่งานควบคมุโรค 

กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุม่งานนิติการ 

กลุม่งานพฒันาทรัพยากรบคุคล

และคณุภาพบริการ 

กลุม่งานการแพทย์และ

สขุภาพจิต 

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

งานควบคมุโรคไมต่ิดตอ่ 

กลุม่งานสาธารณสขุมลูฐาน

และระบบสขุภาพภาคประชาชน 

 

กลุม่งานบริหารทัว่ไป 

กลุม่งานพฒันารูปแบบบริการ 

งานระบบบริการการแพทย์

ฉกุเฉิน 
งานแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลอืก 

กลุม่งานสนบัสนนุบริการสขุภาพ 



 

มอบหมายหน้าท่ีให้ รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั กํากบัดแูลกลุ่มงานตา่ง ๆ และกํากบังานในระดบัพืน้ท่ี 

ดงัภาพ 

 

ภาพท่ี  2   ผงัโครงสร้างหน้าท่ีความรับผดิชอบ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3   ผงัโครงสร้างการบริหารงานของเขตพืน้ท่ีสาธารณสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตพืน้ที่สาธารณสขุที่ 1 

รอง นพ.สสจ.คนที่ 4 
นางศริิวิทย์ หลิม่โตประเสริฐ 

  

เขตพืน้ที่สาธารณสขุที่ 2 

รอง นพ.สสจ.คนที่ 3 

นางนํา้เพชร ตัง้ยิ่งยง 

  
 

เขตพืน้ที่สาธารณสขุที่ 3 

รอง นพ.สสจ.คนที่ 2 

นายประสพ สารสมคัร 

  

 

เขตพืน้ที่สาธารณสขุที่ 4 

รอง นพ.สสจ.คนที่ 1 

นายสวุิทย์ โรจนศกัดิ์โสธร 

  

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 

นายสรุพร  ลอยหา 

 

กํากบัดแูล   
กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร์ 
กลุม่งานควบคมุโรค 
กลุม่งานประกนัสขุภาพ 
กลุม่งานควบคมุโรคไมติ่ดต่อ 

กํากบัดแูล   
กลุม่พฒันาทรัพยากรบคุคล 
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุม่งานสนบัสนนุบริการสขุภาพ 
  
 

นพ.สวุิทย์ โรจนศกัดิ์โสธร 
รอง นพ.สสจ. 1 

 

นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ 
รอง นพ.สสจ.2 

 

ทพญ.นํา้เพชร  ตัง้ยิง่ยง 
 รอง นพ.สสจ.3 

 

นายประสพ สารสมคัร 
รอง นพ.สสจ.4 

 

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี 
นพ.สรุพร  ลอยหา 

 

กํากบัดแูล   
กลุม่งานสง่เสริมสขุภาพ 
กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ 
กลุม่งานพฒันารูปแบบบริการ 
ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กํากบัดแูล   
กลุม่งานการแพทย์และสขุภาพจิต 
กลุม่งานแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
กลุม่งานบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 

     นายลําพนู ฉวีรักษ์  
รอง นพ.สสจ.5 

 
กํากบัดแูล   
กลุม่งานบริหารทัว่ไป 
กลุม่งานนิติการ 
 



 

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานีได้มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้ รองนายแพทย์กํากบัดแูล

ในระดบัพืน้ที่ โดยให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็น สสจ.ประจําโซน มีหน้าที่ในการนิเทศงาน ให้คําแนะนําทางวิชาการ 

ตดิตาม สนบัสนนุ ประสานงานและแก้ปัญหาในเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย ร่วมประชมุ และพฒันาระบบกรรมการ

โซน คปสอ.และเครือข่ายบริการ พฒันาความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าท่ี วางแผน ป้องกนั และควบคมุด้านระบาด

วิทยา กระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานตามโครงการเน้นหนกั โดยมีพืน้ท่ีรับผิดชอบดงันี ้

เขตพืน้ท่ีสาธารณสุขท่ี  1  มีพืน้ท่ี 6 อาํเภอ ประกอบด้วย 

       อําเภอเมือง  เข่ืองใน  มว่งสามสบิ ดอนมดแดง  เหลา่เสือโก้กและตาลสมุ 

เขตพืน้ท่ีสาธารณสุขท่ี  2  มีพืน้ท่ี 6 อาํเภอ ประกอบด้วย 

  อําเภอตระการพืชผล  ศรีเมืองใหม ่ กดุข้าวปุ้ น  เขมราฐ  นาตาลและโพธ์ิไทร  

เขตพืน้ท่ีสาธารณสุขท่ี  3  มีพืน้ท่ี 7 อาํเภอ ประกอบด้วย 

  อําเภอวารินชําราบ พิบลูมงัสาหาร สิรินธร สวา่งวีระวงศ์ นาเยีย สําโรงและโขงเจียม   

เขตพืน้ท่ีสาธารณสุขท่ี  4  มีพืน้ท่ี 6 อาํเภอ ประกอบด้วย 

 อําเภอเดชอดุม ทุง่ศรีอดุม นาจะหลวย บณุฑริก  นํา้ยืนและนํา้ขุน่   

 ภาพท่ี 5.5    การแบง่เขตพืน้ท่ีสาธารณสขุ 4 เขต ปีงบประมาณ 2556 

                                                             

    

บุณฑริก

เดชอุดม

ดอนมดแดง

เขมราฐ

โขงเจียม

เขื�องใน

กุดขา้วปุ�น

เหล่าเสือโก๊ก

ม่วงสามสิบ

เมืองอุบลราชธานี

นาจะหลวย

นาตาล

นาเยีย

น�ําขุ่น

น�ํายืน

พิบูลมังสาหาร

โพธิ�ไทร

สําโรง

สวา่งวรีะวงศ์

ศรเีมืองใหม่

สิรนิธร

ตาลสุม

ทุ่งศรีอุดม

ตระการพืชผล

วารนิชําราบ

โซน 1

อําเภอ 6

ตาํบล 58 

หมู่บ้าน 656

หลังคาเรือน 142,180  

ประชากร 494,711 

รพ.สต.   87  แหง่

รพ. 6  แหง่

โซน 4

อําเภอ 6

ตาํบล 46 

หมู่บ้าน  655

หลังคาเรือน 128,365 

ประชากร 448,751

รพ.สต. 74  แหง่

รพ. 5  แหง่

โซน 3

อําเภอ 7

ตาํบล 57 

หมู่บ้าน 700  

หลังคาเรือน 139,917  

ประชากร 484,918

รพ.สต. 77  แหง่

รพ. 5  แหง่

โซน 2

อําเภอ 6

ตาํบล 58 

หมู่บ้าน 688

หลังคาเรือน 97,082  

ประชากร 387,677 

รพ.สต. 78 แห่ง 

รพ. 5  แหง่

 
       


	เขตพื้นที่สาธารณสุขที่  1  มีพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย

