โครงสร้างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
งานใน สสจ.
- จังหวัดต้นแบบ
- กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ตรวจสอบและควบคุมภายใน

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์

นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ

นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ

นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์

นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ด้านระบาดวิทยา)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

อาเภอ
- วานรนิวาส
- อากาศอานวย
- พังโคน
- พรรณานิคม
- คาตากล้า

อาเภอ
- เมืองสกลนคร
- กุสุมาลย์
- โคกศรีสุพรรณ
- เต่างอย
- โพนนาแก้ว

อาเภอ
- สว่างแดนดิน
- บ้านม่วง
- เจริญศิลป์
- ส่องดาว

งานใน สสจ.
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ

งานใน สสจ.
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด
- กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

งานใน สสจ.
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(เฉพาะงานเลขาฯ)
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

อาเภอ
- กุดบาก
- ภูพาน
- วาริชภูมิ
- นิคมนาอูน

งานใน สสจ.
- กลุ่มงานบริหาร
(ยกเว้นงานเลขาฯ)
- กลุ่มงานนิติการ

งานใน สสจ.
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ร่างโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(ผู้อานวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ระดับสูง)
** - นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
- ทัน ตแพทย์ (ด้านสาธารณสุข)
- เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
- นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-นักจัดการงานทั่วไป
-นวก.เงินและบัญชี
-นวก.พัสดุ
-จพ.การเงินและบัญชี
จพ.ธุรการ
จพ.พัสดุ
นายช่างเทคนิค
นายช่างโยธา
จพ.โสตทัศนศึกษา
นายช่างศิลป์
จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานบริการงบประมาณและเฝ้า
ระวังทางการ
3. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
4. งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบารุง
5. งานธุรการและบริหารยานพาหนะ
6. งานสานักงานเลขานุการและ
อานวยการ
7. งานประชาสัมพันธ์

2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข
-นวก.สาธารณสุข
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-นวก.คอมพิวเตอร์
-จพ.สาธารณสุข
-จพ.สถิติ

2. . กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
2. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. งานนิเทศและประเมินผล
4. งานสาธารสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่
เฉพาะ
5. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
เช่น โครงการพระราชดาริ สมัชชา
สุขภาพ งานกระจายอานาจ
6. งานวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

** - นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
- นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒ นา)
- นักวิเคราะห์น โยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริหารสาธารณสุข)

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
-นวก.สาธารณสุข
-พยาบาลวิชาชีพ
-จพ.สาธารณสุข

4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
-นวก.สาธารณสุข
-พยาบาลวิชาชีพ
-จพ.สาธารณสุข

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

4.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

1. งานส่งเสริมคุณภาพตามกลุ่มวัย
- แม่และเด็ก
- วัยเรียน
- วัยรุ่น
- วัยทางาน
- วัยผู้สูงอายุ
2. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
4. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
งานส่งเสริมสุขภาพ

1.งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
2. งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
เฉพาะ
3. งานสอบสวนโรค
- งานประเมินปัญหาสุขภาพ
โรคติดต่อในพื้นที่
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรค
- งานเฝ้าระวังโรคทางระบาด
วิทยา
4. งานบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
4. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
งานควบคุมโรคติดต่อ

5. กลุ่มงานนิติการ
-นิติกร
-จพ.ธุรการ

5. กลุ่มงานนิติการ
1. งานดาเนินการทางวินัยและ
เสริมสร้างวินัยระบบคุณธรรม
2. งานอุทรณ์และร้องทุข์
3. งานกฎหมายและคดี (หมาย
รวมถึง พรบ.ต่างๆ เช่น พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารเป็นต้น)
4. งานนิติกรรมและสัญญา

ร่างโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(ผู้อานวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ระดับสูง)
** - นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
- ทัน ตแพทย์ (ด้านสาธารณสุข)
- เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
- นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)

6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
-เภสัช
-นวก.สาธารณสุข
-จพ.เภสัชกรรม
-จพ.สาธารณสุข

7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

-นวก.สาธารณสุข
-นวก.การเงินและบะญชี
-จพ.สาธารณสุข
-จพ..การเงินและบัญชี

** - นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
- นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒ นา)
- นักวิเคราะห์น โยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริหารสาธารณสุข)

8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ
-นวก.สาธารณสุข
-พยาบาลวิชาชีพ
-จพ.สาธารณสุข

9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

-ทันตแพทย์
-นวก.สาธารณสุข
-จพ.ทันตสาธารณสุข

10. กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล

-นักทรัพยากรบุคคล
-จพ.ธุรการ

10. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพ
2. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข
3. งานพัฒ นาระบบยาและเวชภัณฑ์
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
สุขภาพ
5. งานมาตรฐานสถานพยาบาลและ
ประกอบโรคศิลปะ
7. งานวิจัยและพัฒ นาที่เกี่ยวข้องกับ
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
2. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. งานนิเทศและประเมินผล
4. งานสาธารสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่
เฉพาะ
5. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
เช่น โครงการพระราชดาริ สมัชชา
สุขภาพ งานกระจายอานาจ
6. งานวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

8. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ
1. งานพัฒนาคุณภาพบริการทุก
มาตรฐาน
2. งานพัฒนาคุณภาพการบริการ
3. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และระบบสุขภาพอาเภอ
4. งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
5. งานพัฒนาระบบส่งต่อ
6. งานสุขภาพและประชาสัมพันธ์
7. งานสนับสนุนการสร้าง สุขภาพ
ภาคประชาชน
8. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ

9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

1. งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
2. งานส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวัง
ทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย
3. งานสนับสนุนบริการทันตกรรมใน
หน่วยบริการทุกระดับ
4. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
งานทันตสาธารณสุข

1. งานวางแผนกาลังคน
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
4. ทะเบียนประวัติและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
6. งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและ
ผลงานขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น และ
งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7. งานเงินเดือน
งานพัฒนาบุคลากร
1. งานพัฒนาบุคลากร(ด้านบริการ
ด้านบริหาร ด้านวิชาการ)
2. งานส่งเสริมสนับสนุนการทางาน
วิจัย
3. งานศึกษาและฝึกอบรม

ร่างโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(ผู้อานวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ระดับสูง)
** - นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน )
- ทัน ตแพทย์ (ด้านสาธารณสุข)
- เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
- นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)

11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
-นวก.สาธารณสุข
-จพ.สาธารณสุข

11. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
1. งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจาก
สิ่งแวดล้อม
2. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. งานตามกฎหมาย หรือ พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น พรบ.สาธารณสุข 2535 เป็นต้น
4. งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
5. งานวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

** - นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน )
- นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒ นา)
- นักวิเคราะห์น โยบายและแผน/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริหารสาธารณสุข)

12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
-นวก.สาธารณสุข
-พยาบาลวิชาชีพ
-จพ.สาธารณสุข

12. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
1. งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน
ความดัน โลหิตสูง หลอดหัวใจ หลอดเลือด
สมอง มะเร็งฯลฯ
2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน
4. งานป้องกันและควบคุมการบริโภคสุราและ
ยาสูบ
5. งานสุขภาพจิต
6. งานยาเสพติดและบาบัดยาเสพติด
- บริหารจัดการองค์กรงานยาเสพติดของ
หน่วยงานแบบบูรณาการ
- ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้าน
การบาบัดและฟื้นฟูสมรรถนะภาพของผู้ป่วยยา

13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-แพทย์แผนไทย
-เภสัชกร
-นวก.สาธารณสุข
-จพ.สาธารณสุข (อายุรเวท)

13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
2. งานพัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
3. งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีทางการ
การแพทย์แผนไทย
4. งานวิชาการและพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยและ
งานวิจัย
5. งานคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
6. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

