ผังโครงสร้างการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมวิชาการ
อธิบดี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เขตสุขภาพที่ 10

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลศูนย์ (1 แห่ง)
โรงพยาบาลทัว่ ไป (3 แห่ง)

โรงพยาบาลชุมชน (22 แห่ง)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล

นายอาเภอ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอ(25 แห่ง)
สาธารณสุขอาเภอ

ผู้อานวยการโรงพยาบาล

คปสอ.

พชอ.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (314 แห่ง)
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (2 แห่ง)
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (5 แห่ง)
ผู้อานวยการ/หัวหน้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

โครงสร้างการบริหารงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รอง นพ.สสจ.1
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รอง นพ.สสจ.3
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รอง นพ.สสจ.5
นว.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหาร)

รอง นพ.สสจ.7
เภสัชกรเชี่ยวชาญ

รอง นพ.สสจ.2
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รอง นพ.สสจ.4

รอง นพ.สสจ.6
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

รอง นพ.สสจ.8

นว.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพั ฒนา)

นว.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการวิชาการ)

กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานพั ฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

กลุ่มกฏหมาย

กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต
และยาเสพติด

กลุ่มงานพั ฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

นพ.สุวิทย์ โรจนศั กดิ์โสธร
นพ.สสจ.อุบลราชธานี
กลุ่มกฏหมาย , งานตรวจสอบภายใน

นพ.พิ ทักษ์พงษ์ จันทร์แดง

นพ.ภิรักษ์ รุ่งพั ฒนาชัยกุล

นพ.เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 1

กง.พั ฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กง.ประกันสุขภาพ

นพ.เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 2

งานสาธารณสุขชายแดน (กง.พั ฒนายุทธศาสตร์ฯ)

นายสุมธืพงษ์ ภาคทอง
นว.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริหาร)
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 5

กง.บริหารทัว่ ไป(ยกเว้นงานตรวจสอบและควบคุมภายใน)
กง.บริหารทรัพยากรบุคคล

นางน้าเพชร ตัง
้ ยิ่งยง

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 6

กง.ทันตสาธารณสุข

นพ.สาโรช สมชอบ

นพ.เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 3

กง.ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
กง.พั ฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

น.ส.กาญจนา มหาพล
เภสชกรเชี่ยวชาญ
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 7

กง.คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

นายประทีป บุญธรรม
นว.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพั ฒนา)
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 4

กง.ควบคุมโรคติดต่อ
กง.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นายธานินทร์ ไชยานุกูล
นว.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการวิชาการ)
รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี 8

กง.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กง.ส่งเสริมสุขภาพ

การจัดเขตพื้ นที่ เพื่ อการพั ฒนาระบบบริหาร/บริการสุขภาพ
เขมราฐ

กุดข้าวปุ้น

โพธิ์ไทร

ตระการพื ชผล
เขตพื้ นที่บริการสุขภาพที่ 1
▪ 6 อาเภอ
▪ 504,272 คน
▪ รพศ. 1 แห่ง
▪ รพท. 1 แห่ง
▪ รพช. 5 แห่ง
นพ.พิ ทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ▪ รพ.สต. 90 แห่ง

ม่วงสามสิบ
เขื่องใน

นาตาล

นางน้าเพชร ตัง
้ ยิ่งยง

ศรีเมืองใหม่

โขงเจียม

เหล่าเสือโก้ก
เมือง

ตาลสุม
ดอนมดแดง
สว่างวีระวงศ์

วารินชาราบ

พิ บูลมังสาหาร

สิรินธร

นาเยีย

สาโรง

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

เดชอุดม

ทุ่งศรีอุดม

นายประทีป บุญธรรม

เขตพื้ นที่บริการสุขภาพที่ 4
▪ 6 อาเภอ
▪ 464,393 คน
▪ รพร. 1 แห่ง (รพท.)
▪ รพช. 5 แห่ง
▪ รพ.สต. 72 แห่ง
▪ สสช. 2 แห่ง

น้าขุ่น
น้ายืน

เขตพื้ นที่บริการสุขภาพที่ 2
▪ 6 อาเภอ
▪ 401,857 คน
▪ รพช. 6 แห่ง
▪ รพ.สต. 76 แห่ง
▪ สสช. 3 แห่ง

บุณฑริก

นาจะหลวย

เขตพื้ นที่บริการสุขภาพที่ 3
▪ 7 อาเภอ
▪ 490,023 คน
▪ รพท. 1 แห่ง
▪ รพช. 6 แห่ง
▪ รพ.สต. 78 แห่ง

วิสัยทัศน์

พั นธกิจ

เป็นองค์กรหลักชัน
้ นาด้านสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ
รวมพลังสังคม
เพื่ อประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ภายในปี 2570

พั ฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม
และยัง
่ ยืน

4

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
Excellence

PP&P

Goals
1.
2.

3.
4.
5.

Service

ปชช.ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะ
หน่วยบริการด้านสุขภาพทุกระดับ
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
บุคลากรด้านสุขภาพ มีสมรรถนะ
และมีความสุข
หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง
เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม
ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการจัดการระบบ

People

Governance

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

M

O

P

H

Mastery

Originality

People Centered
Approach

Humility

เป็นนายตนเอง

เร่งสร้างสิ่งใหม่

ใส่ใจประชาชน

ถ่อมตนอ่อนน้อม

วัฒนธรรมองค์กร
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พั ฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทางานเป็นทีม

นโยบายเน้นหนัก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

9
• แม่และเด็ก/ผู้สูงอายุ
• DM HT CKD Stroke STEMI
• Humen Resource

2
• One Health
• Single Plan
• กากับแผนอย่างเคร่งครัด
• ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
• มี PM กากับติดตามอย่างต่อเนือ
่ ง

9 นโยบายมุ่งเน้น
กระทรวงสาธารณสุข

3 ประเด็น Retreat

2 Setting

5 ประเด็นมุ่งเน้น

3
•
•

โรงเรียน
ชุมชน

5

นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หลักการ
• Stakeholders
• Re-Design
• เป้าหมายชัดเจน

3 ประเด็น Re-Treat & 2 Setting

ปีงบประมาณ 2565
▪ กายฟิต จิตดี มีออม
▪ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
กลุ่มพึ่ งพิ ง เปราะบาง
กลุ่มติดสังคม

▪ ZERO MMR
▪ พั ฒนาการเด็ก

Health Activity
Social Activity

แม่และเด็ก
ผู้สูงอายุ

▪ Good Control DM,HT
>>พั ฒนาระบบ ลดแออัด

▪ Ubon Model
Class&Camp

DM HT CKD
Stroke STEMI

>>New NCD Healthy &
Strong
>>Health Literacy ผู้นา
ชุมชน อบต. ที่เป็นผู้ป่วย NCD

▪ ชุมชนสร้างสุข ปลอดโรค
ปลอดภัย ไร้โควิด

▪ ร้านอาหารลดหวาน มัน เค็ม
▪ ศูนย์เด็กปลอดโรค ปลอดภัย
อนามัยดี
▪ ตลาดสด ตลาดนัด ปลอดโควิด
▪ ระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล
▪ ร้านยาสามัญประจาชุมชน

HR
3 Retreat
2 -Setting

ชุมชน

โรงเรียน

พั ฒนาระบบฐานข้อมูล
การบริหารตาแหน่งตาม
โครงสร้าง (จ.18 )
การเตรียมบุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่ง

▪ พั ฒนาเครื่องมือด้วยระบบ Online ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
▪ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
▪ COVID – Free Setting
▪ กากับติดตามที่มีคุณภาพ

