
วิสัยทัศน (Vision) 

  “เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม 

เพื่อประชาชนสุขภาพดี” 

  สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

                                        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3.    สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายใหมีสวนรวม 

ในการจดัการระบบสขุภาพ 

4.     พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดานสาธารณสุข   

                                        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



เปาประสงคหลัก (Goal) 

1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ภาคีเครือขายมีสวนรวม และมีความเขมแข็ง 

ในการจัดการระบบสุขภาพ 

4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลดานสาธารณสุข 

มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสมรรถนะ 

และมีความสุข 

                                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

1. พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

3. สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายใหมีสวนรวม 

ในการจดัการระบบสขุภาพ 

4. พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ดานสาธารณสุข 

                                        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



คานิยมองคกร (Core Value) 
 

1. M: Mastery           เปนนายตนเอง 

2. O: Originality         เรงสรางสิ่งใหม 

3. P: People centered approach ใสใจประชาชน 

4. H: Humility            ถอมตนออนนอม 

MOPH  

(Mastery - Originality - People centered approach – Humility) 

                                        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



วัฒนธรรมองคกร 

 รับผิดชอบ 

 ตรงตอเวลา 

 พัฒนาเปนนิจ 

 จิตบริการ 

 ทํางานเปนทีม 

                                        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



วิสัยทศัน์: เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพด”ี 

 

G1 : ประชาชนมสีขุภาวะ 
G2 : ประชาชนพึง่ตนเองดา้นสขุภาพได ้

G4 : ประชาชนมคีวามพงึพอใจ G3 : หนว่ยงานสาธารณสขุไดร้บัการรบัรองคณุภาพมาตรฐาน 

G5 : ระบบสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัและ
ควบคมุโรค และการจดัการ
สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพ 

G11 : มบีุคลากรสาธารณสขุเพยีงพอ  
มสีมรรถนะและมคีวามสขุ 

G6 : ระบบการรกัษาพยาบาล ฟ้ืนฟู
สภาพและการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืกมปีระสทิธภิาพ 

แผนทยุีทธศาสตร์สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 ยทุธศาสตรท์ ี ่1 
พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ  
ใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน 

 ยทุธศาสตรท์ ี ่3 
สง่เสรมิและพฒันาภาคเีครอืขา่ย        

ใหม้สีว่นรว่มในการจดัการระบบสขุภาพ 

 ยทุธศาสตรท์ ี ่2 
พฒันาระบบบรหิารจดัการ
โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

 ยทุธศาสตรท์ ี ่4 
พฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ดา้นสาธารณสขุ 

G7 : ระบบคุม้ครองผูบ้รโิภค
ดา้นสขุภาพมปีระสทิธภิาพ 

G8 : ภาคเีครอืขา่ยสขุภาพ 
มคีวามเขม้แข็ง G9 : การบรหิารจดัการ 

มปีระสทิธภิาพ (แผน/งบประมาณ)  

G14 : มสี ิง่แวดลอ้มทีด่แีละเอือ้ตอ่การใหบ้รกิารสขุภาพ 

G13 : ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมคีณุภาพ 

G 12 : มกีารพฒันางานวจิยั และการจดัการ
ความรูด้า้นสขุภาพในองคก์ร 

G 15: มรีะบบงานสาธารณสขุระหวา่งประเทศ  

G10 : ระบบควบคมุภายใน  การบรหิาร
ความเสีย่ง  และการบงัคบัใชก้ฎหมายมี

ประสทิธภิาพ 
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โครงสรา้งองคก์ร 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธาน ี
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    ผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีกรมวชิาการตา่ง ๆ 

อธบิด ี ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

    ส านกังานเขตสขุภาพ เขต 10 
ผูต้รวจราชการสาธารณสขุ เขต 10 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั 

   

นายอ าเภอ 

โรงพยาบาลศนูย ์( 1 แหง่) / 
โรงพยาบาลท ัว่ไป  (3 แหง่) 

โรงพยาบาลชุมชน (22 แหง่) 
   

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ 
สาธารณสขุอ าเภอ (25 แหง่) 

กระทรวงสาธารณสขุ 
ปลดักระทรวง 

                    สายบงัคบับญัชา 
           สายนเิทศ/ประสานงาน 

รพ.สต. (317 แหง่) 
สสช. (5 แหง่) 

ผงัโครงสรา้งการบรหิารงานกระทรวงสาธารณสขุสว่นภมูภิาค 
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     โครงสรา้งองคก์ร 
   ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธาน ี 

นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธาน ี

กลุม่งานบรหิารท ัว่ไป 
 

กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร์
สาธารณสขุ 

 

กลุม่งานประกนัสขุภาพ 
 

กลุม่งานนติกิาร 
 

กลุม่งานควบคมุโรค 
 

กลุม่งานควบคมุโรค 
ไมต่ดิตอ่ 

 

กลุม่งานพฒันาระบบบรกิาร
การแพทยฉุ์กเฉนิ 

 
กลุม่งานบรกิารสขุภาพ 

 

กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ 
 

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ 

กลุม่งานการแพทยแ์ละ
สขุภาพจติ 

 

กลุม่งานสนบัสนนุบรกิาร
สขุภาพ 

กลุม่งานพฒันาคณุภาพ 
และรปูแบบบรกิาร 

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 
และเภสชัสาธารณสขุ 

 

-งานแพทยแ์ผนไทย 
 

กลุม่งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
และอาชวีอนามยั 

สาธารณสขุมลูฐาน 
และระบบสขุภาพ 
ภาคประชาชน 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศนูยค์วามรว่มมอื 
ระหวา่งประเทศ 

ศนูยธ์รรมาภบิาล 

รอง นพ.สสจ. 1 (นายแพทยเ์ชีย่วชาญ) 
รอง นพ.สสจ. 2 (นายแพทยช์ านาญการพเิศษ) 
รอง นพ.สสจ. 3 (นักวชิาการสาธารณสขุเชีย่วชาญ) 
รอง นพ.สสจ. 4 (ทันตแพทยเ์ชีย่วชาญ) 
รอง นพ.สสจ. 5 (นักวชิาการสาธารณสขุช านาญการพเิศษ) 

16 กลุม่งาน / 1 งาน / 3 ศนูย ์

4 
กลุม่งานบรกิารสขุภาพ 

 

กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ 
 

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ 

กลุม่งานการแพทยแ์ละ
สขุภาพจติ 

 

กลุม่งานสนบัสนนุบรกิาร
สขุภาพ 

กลุม่งานพฒันาคณุภาพ 
และรปูแบบบรกิาร 

สาธารณสขุมลูฐาน 
และระบบสขุภาพ 
ภาคประชาชน 
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บุณฑริก 

เดชอุดม 

ดอนมดแดง 

เขมราฐ 

โขงเจียม 
เข่ืองใน 

กุดขา้วปุ้น 

เหล่าเสือโกก้ 

ม่วงสามสิบ 

เมือง 

นาจะหลวย 

นาตาล 

นาเยยี 

น ้าขุ่น 

น ้ายนื 

พิบูลมงัสาหาร 

โพธ์ิไทร 

ส าโรง 

สวา่งวรีะวงศ ์

ศรีเมืองใหม่ 

สิรินธร 

ตาลสุม 

ทุ่งศรีอุดม 

ตระการพืชผล 

วารินช าราบ 

          โซน 1 
     อ ำเภอแม่ข่ำย 
     (อ ำเภอเมือง) 
-จ ำนวน  6  อ ำเภอ 
-จ ำนวน  58  ต ำบล 
-จ ำนวน  656  หมูบ้่ำน 
-หลงัคำเรือน 156,609 
-ประชำกร 501,517 คน 
-รพ.สต. 90  แหง่ 
-รพ. 7  แหง่ 

          โซน 4 
     อ ำเภอแม่ข่ำย 
   (อ ำเภอเดชอุดม) 
-จ ำนวน 6  อ ำเภอ 
-จ ำนวน 46 ต ำบล 
-จ ำนวน  655  หมูบ้่ำน 
-หลงัคำเรือน 148,604  
-ประชำกร 460,712  คน 
-รพ.สต.  72 แหง่ 
-รพ. 6  แหง่ 

          โซน 3 
     อ ำเภอแม่ข่ำย 
  (อ ำเภอวำรินช ำรำบ) 
-จ ำนวน  7  อ ำเภอ 
-จ ำนวน  57 ต ำบล 
-จ ำนวน  700  หมูบ้่ำน 
-หลงัคำเรือน 153,113   
-ประชำกร  496,817  คน 
-รพ.สต. 78 แหง่ 
-รพ.  7   แหง่ 

          โซน 2 
     อ ำเภอแม่ข่ำย 
(อ ำเภอตระกำรพืชผล) 
-จ ำนวน  6   อ ำเภอ 
-จ ำนวน  58  ต ำบล 
-จ ำนวน  688  หมูบ้่ำน 
-หลงัคำเรือน  106,031   
-ประชำกร  398,383  คน 
-รพ.สต. 78  แหง่ 
-รพ. 6  แหง่ 

ขอ้มลูปี 2559 www.dopa.go.th 

การแบง่โซนพืน้ทีพ่ฒันาสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธาน ี



4 Excellence Strategies 
(16 แผนงาน 48 โครงการ) 

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

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย 
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
3. การลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ 
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ 
4. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
5. การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ 
6. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ           
   ก าลังคนด้านสุขภาพ 

96 KPIs 
แผน 20 ปี กสธ. 
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PP Excellence Service  Excellence 

People  Excellence 

Governance  Excellence 
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