สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายใหมีสวนรวม
ในการจัดการระบบสุขภาพ
4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เปาประสงคหลัก (Goal)
1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. ภาคีเครือขายมีสวนรวม และมีความเขมแข็ง
ในการจัดการระบบสุขภาพ
4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลดานสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสมรรถนะ
และมีความสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
1.
2.
3.
4.

พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายใหมีสวนรวม
ในการจัดการระบบสุขภาพ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คานิยมองคกร (Core Value)

MOPH

(Mastery - Originality - People centered approach – Humility)
1.
2.
3.
4.

M: Mastery
เปนนายตนเอง
O: Originality
เรงสรางสิ่งใหม
P: People centered approach ใสใจประชาชน
H: Humility
ถอมตนออนนอม

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วัฒนธรรมองคกร
 รับผิดชอบ
 ตรงตอเวลา
 พัฒนาเปนนิจ
 จิตบริการ
 ทํางานเปนทีม

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แผนทียุทธศาสตร์ สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์ : เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

พ ัฒนาองค์กร

ิ ธิภาพ
ประสท

คุณภาพบริการ

ิ ธิผล
ประสท

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
พ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ให้มค
ี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ
โดยยึดหล ักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3
่ เสริมและพ ัฒนาภาคีเครือข่าย
สง
่ นร่วมในการจ ัดการระบบสุขภาพ
ให้มส
ี ว

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
พ ัฒนาระบบบริหารทร ัพยากรบุคคล
ด้านสาธารณสุข

G1 : ประชาชนมีสข
ุ ภาวะ
G2 : ประชาชนพึง่ ตนเองด้านสุขภาพได้

G3 : หน่วยงานสาธารณสุขได้ร ับการร ับรองคุณภาพมาตรฐาน

G4 : ประชาชนมีความพึงพอใจ

G6 : ระบบการร ักษาพยาบาล ฟื้ นฟู
สภาพและการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ

G5 : ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องก ันและ
ควบคุมโรค และการจ ัดการ
สิง่ แวดล้อมมีประสิทธิภาพ

G8 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
มีความเข้มแข็ง

G7 : ระบบคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
ด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ

G10 : ระบบควบคุมภายใน การบริหาร
้ ฎหมายมี
่ ง และการบ ังค ับใชก
ความเสีย
ประสิทธิภาพ

G9 : การบริหารจ ัดการ
มีประสิทธิภาพ (แผน/งบประมาณ)

G11 : มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
มีสมรรถนะและมีความสุข

G 12 : มีการพ ัฒนางานวิจ ัย และการจ ัดการ
ความรูด
้ า้ นสุขภาพในองค์กร

G13 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคณ
ุ ภาพ
้ ต่อการให้บริการสุขภาพ
G14 : มีสงิ่ แวดล้อมทีด
่ แ
ี ละเอือ

G 15: มีระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ

โครงสร้างองค์กร

สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
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ผ ังโครงสร้างการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขสว่ นภูมภ
ิ าค

กระทรวงสาธารณสุข
ปล ัดกระทรวง
กรมวิชาการต่าง ๆ
อธิบดี

สาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข

สาน ักงานเขตสุขภาพ เขต 10

สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหว ัด

ผูต
้ รวจราชการสาธารณสุข เขต 10

ผูว้ า
่ ราชการ
จ ังหว ัดอุบลราชธานี

นายอาเภอ

โรงพยาบาลชุมชน (22 แห่ง)

โรงพยาบาลศูนย์ ( 1 แห่ง) /
โรงพยาบาลทว่ ั ไป (3 แห่ง)

สาน ักงานสาธารณสุขอาเภอ
สาธารณสุขอาเภอ (25 แห่ง)
รพ.สต. (317 แห่ง)
สสช. (5 แห่ง)

สายบ ังค ับบ ัญชา
สายนิเทศ/ประสานงาน
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โครงสร้างองค์กร
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
16 กลุม
่ งาน / 1 งาน / 3 ศูนย์

รอง นพ.สสจ. 1
รอง นพ.สสจ. 2
รอง นพ.สสจ. 3
รอง นพ.สสจ. 4
รอง นพ.สสจ. 5

กลุม
่ งานบริหารทว่ ั ไป

กลุ
กลุม
่ม
่ งานท
งานทันตสาธารณสุ
ันตสาธารณสุข
ข

กลุม
่ งานพ ัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

่ง
่ เสริ
กลุ
กลุม
่ม
่ งานส
งานสง
เสริม
มสุสุข
ขภาพ
ภาพ

กลุม
่ งานประก ันสุขภาพ
กลุม
่ งานนิตก
ิ าร

กลุ
กลุม
่ม
่ งานสน
งานสนับสนุ
ับสนุน
นบริ
บริก
การ
าร
สุสุข
ขภาพ
ภาพ
กลุ
กลุม
่ม
่ งานการแพทย์
งานการแพทย์แและ
ละ
สุสุข
ขภาพจิ
ภาพจิต
ต

ี่ วชาญ)
(นายแพทย์เชย
(นายแพทย์ชานาญการพิเศษ)
ี่ วชาญ)
(นั กวิชาการสาธารณสุขเชย
ี่ วชาญ)
(ทันตแพทย์เชย
(นั กวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ)
กลุม
่ งานคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
ั
และเภสชสาธารณสุ
ข

-งานแพทย์แผนไทย

กลุม
่ งานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
และอาชวี อนาม ัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุม
่ งานควบคุมโรค
กลุม
่ งานควบคุมโรค
ไม่ตด
ิ ต่อ
กลุม
่ งานพ ัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

กลุ
กลุม
่ม
่ งานพ
งานพัฒนาคุ
ัฒนาคุณ
ณภาพ
ภาพ
และรู
และรูป
ปแบบบริ
แบบบริก
การ
าร
สาธารณสุ
สาธารณสุข
ขมู
มูลลฐาน
ฐาน
และระบบสุ
และระบบสุข
ขภาพ
ภาพ
ภาคประชาชน
ภาคประชาชน

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ศูนย์ธรรมาภิบาล

กลุ
กลุม
่ม
่ งานบริ
งานบริก
การสุ
ารสุข
ขภาพ
ภาพ
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้ ทีพ
การแบ่งโซนพืน
่ ัฒนาสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เขมราฐ
โซน 1
อำเภอแม่ ข่ำย
(อำเภอเมือง)
-จำนวน 6 อำเภอ
-จำนวน 58 ตำบล
-จำนวน 656 หมูบ่ ้ ำน
-หลังคำเรื อน 156,609
-ประชำกร 501,517 คน
-รพ.สต. 90 แห่ง
-รพ. 7 แห่ง
โซน 4
อำเภอแม่ ข่ำย
(อำเภอเดชอุดม)
-จำนวน 6 อำเภอ
-จำนวน 46 ตำบล
-จำนวน 655 หมูบ่ ้ ำน
-หลังคำเรื อน 148,604
-ประชำกร 460,712 คน
-รพ.สต. 72 แห่ง
-รพ. 6 แห่ง

กุดข้าวปุ้ น

นาตาล
โพธิ์ ไทร

ตระการพืชผล
ศรี เมืองใหม่
โขงเจียม

ม่วงสามสิ บ
เขื่องใน

เหล่าเสื อโก้ก ตาลสุ ม
ดอนมดแดง
เมือง
สว่างวีระวงศ์
สิ รินธร
วาริ นชาราบ
พิบูลมังสาหาร
นาเยีย
สาโรง
เดชอุดม
ทุ่งศรี อุดม
น้ าขุ่น

น้ ายืน

บุณฑริ ก
นาจะหลวย

โซน 2
อำเภอแม่ ข่ำย
(อำเภอตระกำรพืชผล)
-จำนวน 6 อำเภอ
-จำนวน 58 ตำบล
-จำนวน 688 หมูบ่ ้ ำน
-หลังคำเรื อน 106,031
-ประชำกร 398,383 คน
-รพ.สต. 78 แห่ง
-รพ. 6 แห่ง

โซน 3
อำเภอแม่ ข่ำย
(อำเภอวำรินชำรำบ)
-จำนวน 7 อำเภอ
-จำนวน 57 ตำบล
-จำนวน 700 หมูบ่ ้ ำน
-หลังคำเรื อน 153,113
-ประชำกร 496,817 คน
-รพ.สต. 78 แห่ง
-รพ. 7 แห่ง

ข้อมูลปี 2559 www.dopa.go.th
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แผน 20 ปี กสธ.

4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ)

PP Excellence

96 KPIs

Service Excellence

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ
4. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
5. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
6. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
Governance Excellence

People Excellence

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กาลังคนด้านสุขภาพ

1.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพ
3.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4.การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
5.การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
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