โครงสร้างสําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดกําแพงเพชร

1หน ้า 1

สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดกําแพงเพชร
ื่ ตา
นายวราวุธ ชน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู ้อํานวยการเฉพาะด ้าน (แพทย์) ระดับสูง)
่ วชาญ (ด ้านเวชกรรมป้ องกัน)รก. นายโพธิศ
นายแพทย์เชีย
์ รี แก้วศรีงาม ั
่ วชาญ (ด ้านส่งเสริมพัฒนา) นางสมศิร ิ ศลยพงษ์
นั กวิชาการสาธารณสุขเชีย
นั กจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ นางสาวเรวดี ดําประภา -

1. กลุม
่ งานบริหารทว่ ั ไป

2.กลุม
่ งานพ ัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

นางสาวท ัศนีย ์ พ ันปี

นางสาวหท ัยร ัตน์ สุนทรสุข

นั กวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

1. งานการเงินและการบัญชี
2. งานบริหารงบประมาณและการเฝ้ า
ระวังทางการเงิน
3. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
4. งานพัสดุ ก่อสร ้างและการซ่อมบํารุง
5. งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
6. งานประชาสัมพันธ์

นั กวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สข
ุ ภาพ
2. งานนิเทศและประเมินผล
3. งานสาธารณสุขพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ/พืน
้ ที่
เฉพาะ
4. งานนโยบายและโครงการพิเศษ
เช่น โครงการพระราชดําริ สมัชชา
สุขภาพ งานกระจายอํานาจ ฯลฯ
5. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

5.กลุม
่ งานนิตก
ิ าร

นางสาวลลิดา แจ่มจําร ัส
นิตก
ิ รชํานาญการ

1. งานดําเนินการทางวินัยและเสริมสร ้าง
วินัยและระบบคุณธรรม
2. งานอุทธรณ์ และร ้องทุกข์
3. งานกฎหมายและคดี (หมายรวมถึง พรบ.

่ วชาญ (ด ้านบริการทางวิชาการ)รก.
- นายอาริยะ บุญเกตุ นั กวิชาการสาธารณสุขเชีย
- นางสาวกําไลทิพย์ ระน้อย นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
- นางอร ัญญา ศรีโพธิ์ นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

่ เสริมสุขภาพ
3.กลุม
่ งานสง

4.กลุม
่ งานควบคุมโรคติดต่อ

นางสดศรี คงธนะ

ิ ธิ์ สุขทร ัพย์
นายอภิสท

นั กวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ

นั กวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ

1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุม
่ วัย
- แม่และเด็ก
- วัยเรียน
- วัยรุน
่
- วัยทํางาน
- วัยผู ้สูงอายุ
2. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3. งานประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ
4. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับงานส่งเสริมสุขภาพ

1. งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
2. งานควบคุมโรคติดต่อในพืน
้ ที่
เฉพาะ
3. งานสอบสวนโรค
- งานประเมินปั ญหาสุขภาพ
โรคติดต่อในพืน
้ ที่
- พัฒนาระบบเฝ้ าระวังและควบคุม
โรค
4.งานเฝ้ าระวังโรคทางระบาดวิทยา
5. งานบริหารจัดการภัยพิบต
ั ิ
6. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ ว ข ้องกับ
งานควบคุมโรคติดต่อ
7. งานอุบต
ั เิ หตุและบริการแพทย์
ฉุกเฉิน

ต่าง ๆ เช่น พรบ.ข ้อมูลข่าวสาร เป็ นต ้น)

4. งานนิตก
ิ รรมและสัญญา

กลุ่มงานบริ หารทรัพยากรบุคคล พฤศจิ กายน 2560

โครงสร้างสําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดกําแพงเพชร

2หน ้า 2

สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดกําแพงเพชร
ื่ ตา
นายวราวุธ ชน
นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหว ัด (ผูอ
้ ํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระด ับสูง)

8.กลุม
่ งานพ ัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ

6.กลุม
่ งานคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคและ
ั
เภสชสาธารณสุ
ข

นายบุร ี คําเพ็ญ
เภสัชกรชํานาญการ

1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการด ้านสุขภาพ
2. งานคุ ้มครองสิทธิผู ้บริโภคด ้าน
สาธารณสุข
3. งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
สุขภาพ
5. งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ
6. งานอาหารปลอดภัย
7. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
งานคุ ้มครองผู ้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

7.กลุม
่ งานประก ันสุขภาพ

นางสาวใจทิพย์ สงิ ห์คาร

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ิ ธิ
1. งานบริหารจัดการข ้อมูลผู ้มีสท
2. งานบริหารจัดการกองทุนต่างๆ เช่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนแรงงานต่างด ้าว
เป็ นต ้น
3. งานบริหารจัดการการเงินการคลัง
4. งานคุ ้มครองสิทธิ การรับเรือ
่ ง
ร ้องเรียน
5. งานบริหารการชดเชยและตรวจสอบ
เวชระเบียน
6. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงาน
ประกันสุขภาพ

นางมลวิภา กาศสมบูรณ์

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

1. งานพัฒนาคุณภาพบริการทุก
มาตรฐาน
2. งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
3. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมแ
ิ ละ
ระบบสุขภาพอําเภอ
4. งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
- งานสนันสนุนการรักษาพยาบาล
5. งานพัฒนาระบบส่งต่อ
6. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
7. งานสนับสนุนการสร ้าง สุขภาพภาค
ประชาชน
8. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

9.กลุม
่ งานท ันตสาธารณสุข

นางกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช
ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ

1. งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
2. งานส่งเสริม ป้ องกันและเฝ้ าระวัง
ทันตสุขภาพตามกลุม
่ วัย
3. งานสนับสนุนบริการทันตกรรมใน
หน่วยบริการทุกระดับ
4. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานบริ หารทรัพยากรบุคคล พฤศจิ กายน 2560

โครงสร้างสําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดกําแพงเพชร

3หน ้า 3

สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดกําแพงเพชร
ื่ ตา
นายวราวุธ ชน

นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหว ัด (ผูอ
้ ํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระด ับสูง)

10.กลุม
่ งานบริหารทร ัพยากรบุคคล

ั ันธ์ อภ ัยราช
นายสมพ

นั กทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

งานบริหารกําล ังคน

1. งานวางแผนกําลังคน
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
3. งานฐานข ้อมูลทรัพยากรบุคคล
4. ทะเบียนประวัตแ
ิ ละ
เครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์
5. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
6. งานประเมินคุณสมบัตบ
ิ ค
ุ คลและ
ผลงาน ขึน
้ ดํารงตําแหน่งทีส
่ งู ขึน
้ และ
งานประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการ
7. งานเงินเดือน

11.กลุม
่ งานอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
และอาชวี อนาม ัย

นางสาววรีร ัตน์ สุนทรสุข

ํ น ักงานเลขานุการและ
14. สา
อํานวยการ

นางก ัลยา ผลบุญ

เจ ้าพนั กงานสาธารณสุขชํานาญงาน

นางมรกต สมพ ันธุ ์

13.กลุม
่ งานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

นางสุธาร ักษ์ จริยาสริ ส
ิ ข
ุ

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

1. งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรค
จากสิง่ แวดล ้อม
2. งานพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล ้อม
3. งานตามกฎหมายหรือ พรบ.อืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง เช่น พรบ.สาธารณสุข
2535 เป็ นต ้น
4. งานประเมินผลกระทบด ้านสุขภาพ
และสิง่ แวดล ้อม
5. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
งานอนามัยสิง่ แวดล ้อมและ
อาชีวอนามัย

1. งานป้ องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
มะเร็ง ฯลฯ)
2. งานพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการ
3. งานป้ องกันและควบคุมการ
บริโภคสุราและยาสูบ
4. งานสุขภาพจิต
5. งานยาเสพติดและงานบําบัด
ยาเสพติด
- บริหารจัดการองค์กรงานยาเสพ
ติดของหน่วยงานแบบบูรณาการ
- ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพ
ติดด ้านการบําบัดรักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพของผู ้ป่ วยยาเสพติด
่ งมิให ้มีโอกาส
- ป้ องกันกลุม
่ เสีย
เกีย
่ วข ้องกับยาเสพติด
6. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
งานควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ สุขภาพจิต
และยาเสพติด

1. งานพัฒนาระบบบริหารงาน
แพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
2. งานพัฒนาและส่งเสริมบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
3. งานพัฒนาระบบข ้อมูลและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย
4. งานวิชาการและพัฒนาบุคลากร
แพทย์แผนไทยและงานวิจัย
5. งานคุ ้มครองภูมป
ิ ั ญญาแพทย์
แผนไทย
6. งานวิจัยและพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

งานพ ัฒนาบุคลากร

1. งานพัฒนาบุคลากร (ด ้านบริการ
ด ้านบริหาร ด ้านวิชาการ)
2. งานส่งเสริมสนับสนุนการทํางานวิจัย
3. งานลาศึกษาและฝึ กอบรม

12.กลุม
่ งานควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด

15. ศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษณะ โมราสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
งานข ้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานสํานักงานเลขานุการและอํานวยการ

กลุ่มงานบริ หารทรัพยากรบุคคล พฤศจิ กายน 2560

โครงสร้างสําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดกําแพงเพชร
สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดกําแพงเพชร
ื่ ตา
นายวราวุธ ชน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู ้อํานวยการเฉพาะด ้าน (แพทย์) ระดับสูง)
่ วชาญ (ด ้านเวชกรรมป้ องกัน)รก. นายโพธิศ
นายแพทย์เชีย
์ รี แก้วศรีงาม ั
่ วชาญ (ด ้านส่งเสริมพัฒนา) นางสมศิร ิ ศลยพงษ์
นั กวิชาการสาธารณสุขเชีย
นั กจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ นางสาวเรวดี ดําประภา -

1. กลุม
่ งานบริหารทว่ ั ไป

2.กลุม
่ งานพ ัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

นางสาวท ัศนีย ์ พ ันปี

นางสาวหท ัยร ัตน์ สุนทรสุข

่ วชาญ (ด ้านบริการทางวิชาการ)รก.
- นายอาริยะ บุญเกตุ นั กวิชาการสาธารณสุขเชีย
- นางสาวกําไลทิพย์ ระน้อย นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
- นางอร ัญญา ศรีโพธิ์ นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

่ เสริมสุขภาพ
3.กลุม
่ งานสง

4.กลุม
่ งานควบคุมโรคติดต่อ

นั กวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

นางสดศรี คงธนะ

ิ ธิ์ สุขทร ัพย์
นายอภิสท

นั กวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

นั กวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ

นั กวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ

5.กลุม
่ งานนิตก
ิ าร

6.กลุม
่ งานคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
ั
และเภสชสาธารณสุ
ข

7.กลุม
่ งานประก ันสุขภาพ

8.กลุม
่ งานพ ัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

นางสาวลลิดา แจ่มจําร ัส

นายบุร ี คําเพ็ญ

นางสาวใจทิพย์ สงิ ห์คาร

นางมลวิภา กาศสมบูรณ์

นิตก
ิ รชํานาญการ

เภสัชกรชํานาญการ

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

9.กลุม
่ งานท ันตสาธารณสุข

10.กลุม
่ งานบริหาร
ทร ัพยากรบุคคล

11.กลุม
่ งานอนาม ัย
สงิ่ แวดล้อมและอาชวี อนาม ัย

ั ันธ์ อภ ัยราช
นายสมพ

นางสาววรีร ัตน์ สุนทรสุข

นางกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช
ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ

นั กทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

13.กลุม
่ งานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
นางสุธาร ักษ์ จริยาสริ ส
ิ ข
ุ

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นั กวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

12.กลุม
่ งานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
นางมรกต สมพ ันธุ ์

นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ํ น ักงานเลขานุการ
14. สา
และอํานวยการ

15. ศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางก ัลยา ผลบุญ

นายกฤษณะ โมราสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เจ ้าพนั กงานสาธารณสุขชํานาญงาน

กลุ่มงานบริ หารทรัพยากรบุคคล พฤศจิ กายน 2560

