
 
โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

กลุ่มงานบริหาร 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคณุภาพบริการ 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4. งานคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสุขภาพ 
5. งานประสานงานองค์กรภายนอก 
6. งานกฏหมาย/รับเรื่องร้องเรียน 
7. งานนโยบายเร่งด่วน 
8. งานประกันสุขภาพ 
9. งานกำกับดูแลหน่วยงานบริการในสังกัด 
10. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัพิบัต ิ
11.งานลดการใช้พลังงาน 
12.งานพัฒนาทรัพยากรและบุคลากร 
13. งานบริหารการเงิน/การพัสดุ  
14. โครงการตามพระราชดำริ และโครงการ 
  พิเศษ /หน่วยแพทย์เคลื่อนที/่พอสว. /งานรับ
บริจาคโลหิต 
15. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอำเภอ 
16. งานบริหารงานบุคลากร 
17. งานประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
18. งานพัฒนาคุณภาพและการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) 

1. งานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

2. งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 

3. งานนิเทศงานและติดตามประเมินผล 

4. งานวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพและสนบัสนุน

วิชาการ 

5. งานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม 

6. งานควบคุมมาตรฐานหน่วยบรกิาร 

7. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

8. งานสุขศึกษาและประชาสมัพันธ์ 

9. งานสนับสนุนพัฒนาคุณภาพบริการ (LAB IC 

ระบบยา) 

10. งานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูม ิ

11. งานพัฒนาบุคลากร/พัฒนาหน่วยบริการ 

12. งานบริการสาธารณสุขเฉพาะด้าน  

13. พัฒนาระบบบริการ Service plan 

กลุ่มงานส่งเสริมสขุภาพและป้องกัน

โรค 

1. งานส่งเสริมสุขภาพ (0-5 anc  EPI พัฒนาการ,  

วัยเรียน, วัยรุ่น, วัยทำงาน ,สูงอายุ/ผู้พิการ) 

2. งาน TO BE NO 1 

3.งานควบคุมป้องกันโรคตดิต่อ/ระบาดวิทยา 

4. งานควบคุมป้องกันโรคไมต่ิดตอ่ 

5.งานโรคมะเร็ง 

6.งานเอดส์และวัณโรค 

7. งานสุขาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

8. งานอาชีวอนามัย 

9. งานทันตสาธารณสุข 

10. งานสุขภาพจิตและเครื่องดืม่แอลกอฮอล์       

ยาเสพตดิ 

11. งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  

สาธารณสุขอำเภอปง 
นายจีรศักดิ์  แก้วคำปา 

 



ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 
นายประสาท กันชัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

นางสาวเยาวลักษณ์ แสนวัน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นายวินัย ก๋องแก้ว 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชำนาญงาน 

นางสาวมาลา  จินะมอญ 
เจ้าหน้าที่ธุระการ 

นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา 
นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน งานนิเทศงานและ
ติดตามประเมินผล 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
5. งานประสานงานองค์กรภายนอก 
6. งานกฏหมาย/รับเรื่องร้องเรียน 
7. งานกำกับดูแลหน่วยงานบริการ 
8. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (PHER) 
9. โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ /
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/พอสว. /งานรับบริจาคโลหิต/งาน
นโยบายเร่งด่วน 
10.งานสุขภาพจิตและแอลกอฮอล์ / ยาเสพติด 
11. งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
12.  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
13. งานบริหารงานการเงิน/การพัสดุ 
14. งานบริหารงานบุคลากร 

1. งานทันตสาธารณสุข 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ (วัยเด็ก 
ANC ,วัยเรียน, วัยรุ่น, วัยทำงาน
,สูงอายุ/ผู้พิการ) 
3. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 
4. งานวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพ
และสนับสนุนวิชาการ 
5. งานวิจัย/นวตกรรมด้านสุขภาพ
และสนับสนุนวิชาการ 
6. งานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ 
7. งานพัฒนาคุณภาพและการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
 
 

1.งานควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ/ระบาดวิทยา 
2. งานข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศ 
3. งานเอดส์และวัณโรค 
4. งานอาชีวอนามัย 
5. งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
6. งานอุบัติเหตุและจมน้ำ 
7. งานประกันสุขภาพ 
8. งานควบคุมป้องกันโรคไม่
ติดต่อ 
9. งานพัสดุ 
10. งานลดการใช้พลังงาน 
 

1. งานพัฒนาทรัพยากรและ
บุคลากร 
2. งานธุรการ/สารบรรณ 
3. การข่าวประชาสัมพันธ์ 
4. งานสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
5. เลขานุการสำนักงาน 

1. การเงิน 
  



 

 

    

 

 

 

 

 

15. งานประเมินคุณธรรมและความ(ITA)โปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
16. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 
นายประสาท กันชัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

นางสาวเยาวลักษณ์ แสนวัน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นายวินัย ก๋องแก้ว 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชำนาญงาน 

นางสาวมาลา  จินะมอญ 
เจ้าหน้าที่ธุระการ 

นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา 
นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 

17. งานนิเทศและติดตามประเมินผล 
18. งานควบคุม พัฒนามาตรฐานหน่วยบริการ(ติดดาว 
Lab Ic ยา) 
19. งานพัฒนาระบบริการ Service plan  
20. งาน TO BE NO 1 

    



 

การมอบหมายภารกิจตาม cipo  และ PA ของเครือขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอปง 

CLUSTER/Spicial 
Issure 

CIPO หัวข้อ ผู้รับผิดชอบระดับ cup ผู้รับผิดชอบ สสอ.ปง 

CIO ผู้อำนวยการ รพ.ปง พัฒนายุทธศาสตร์ นางบัวบาน  วรรณโกฎิ นายวินัย  ก๋องแก้ว 
 

สาธารณสุขอำเภอปง 
ระบบข้อมูล

สารสนเทศ 
นายวีระชาติ แผ่นทอง,นายนพดล  ทิวาศิริ,รัตนา
ภรณ์  นาแพร่ 

 

  M&E นส.วรนุช  วงค์เจริญ  
CHRO นางอรุณศรี   อินต๊ะจักร HRM นส.วรนุช  วงค์เจริญ นายประสาท กันชัย 
 นางสาวกุลิสรา  เสนาเหนือ HRP   
 สาธารณสุขอำเภอปง HRD   
 นายชิติพัทธิ์   มาฟู HRN   
     
     
CLUSTER/Spicial 
Issure 

CIPO หัวข้อ ผู้รับผิดชอบระดับ cup ผู้รับผิดชอบ สสอ.ปง 

CFO นางบัวบาน   วรรณโกฎิ พัฒนาระบบการเงิน
การคลัง  

นางบัวบาน  วรรณโกฎิ นายประสาท  กันชัย 

 นางสาวกุลิสรา   เสนาเหนือ สอบทาน/ตรวจสอบ
บัญชี  

นางประทุม   คมบาง  

 นางประทุม  คมบาง    
 นายประสาท  กันชัย    



พัฒนาระบบคุณภาพ นางผ่องศรี  อุทธวัง PMQA นายประสาท   กันชัย เยาวลักษณ์ แสนวัน 
 สาธารณสุขอำเภอปง ITA นส.กุลิสลา  เสนาเหนือ  
 นส.กุลิสรา  เสนาเหนือ HA สราวุธ  หมั่นงาน  
  ตรวจสอบภายใน นส.กุลิสลา  เสนาเหนือ,นายประสาท  กันชัย  
PPP & CSO 8 Cluster     
5.1 CLUSTER MCH นางจิรภัสสร  วัฒนโสภาพงษ์  - LBW  &  MMR  เยาวลักษณ์   แสนวัน 
 นส.เยาวลักษณ์   แสนวัน -พัฒนาการเด็ก นางสุกัลยา  อินถา  
 นางมัลลิกา  ลือยศ -สูติกรรม   
  -ทารกแรกเกิด   
5.2 CLUSTER 
EMERGENCY 

นางสาวนงคราญ  ใจเพียร  -  ICS/EOC นส.ทิพย์โยธิน  อุทธิยัง, นายธานนท์   ยอดยา นายประสาท กันชัย 

นายประสาท   กันขัย  - Thauma   
 นางสาวสาวิตรี  ใจซื่อ  - Ortho   
   - ศัลยกรรม   
   - ECS   
   - RIT      - Refer   
     
     
CLUSTER/Spicial 
Issure 

CIPO หัวข้อ ผู้รับผิดชอบระดับ cup ผู้รับผิดชอบ สสอ.ปง 

5.3 CLUSTER NCD นางบุษรารัตน์   คำบุญเรือง   - NCD นางบุษรารัตน์   คำบุญเรือง นายวินัย ก๋องแก้ว 
 นายวินัย ก๋องแก้ว  - หัวใจ นายสราวุธ   หมั่นงาน  
 นางจุฬาลักษณ์  จิตตะ  - ไต นางสาวเมทินี  ไชยวุฒิ  



   - ตา นางสาวเสาวลักษณ์   ยั่งยืน  
    - Stroke นางอริสรา   อ้อยหวาน  
    - COPD นางวาสนา    
5.4 CLUSTER 
Intermediate Care 

พญ. อังสุวารินทร์   วงค์เปียง  - LTC/ ผู้สูงอายุ ปุ๊   อบ เยาวลักษณ์ แสนวัน 

 นางสาวฐานิตร   ใจการ  - COC นางเพียรพิชญ์   คูสุวรรณ/พีรยาพร  
 จ ี  - มะเร็ง นางสาวฐานิตร   ใจการ  
   - Palliative นางวิภาดา  แก้ววรรณนา  
5.5 CLUSTER Primary นายประพันธ์  เตชะบุญ  - พชอ. ป๋อง นายประสาท กันชัย 
 พญ.อังสุวารินทร์  วงค์เปียง  - ปฐมภูมิ นางจินดาภรณ์   ดุสิตากร  
 นางสมพร   เมืองวงค์  - PCC,รพ.สต.ติดดาว จ ี  
   - สช. ประสาท  
   - แพทย์แผนไทย นางพยอม  กันชัย  
5.6 CLUSTER ENV นส.กุลิสลา  เสนาเหนือ   - Green & Clean 

Hopital 
นายวีระชาติ  แผ่นทอง  นิค นายวินัย ก๋องแก้ว 

 นายวินัย   ก๋องแก้ว  - คุ้มครองผู้บริโภค ภก.วิทวัส   ติดชัย นิค  
 พ่ีชิด    
 นายรุ่งโรจน์   พันธ์ดี    
     
     
CLUSTER/Spicial 
Issure 

CIPO หัวข้อ ผู้รับผิดชอบระดับ cup ผู้รับผิดชอบ สสอ.ปง 



5.7 CLUSTER Drug & 
DIN(RDU) 

ภก.ปริญญา   อินถา การดูแลการใช้ยาตาม
ตัวชี้วัด 

นางยุภาพรรณ  ศรีคำ นายประสาท กันชัย 

 พญ.ชมพูนุช   ไชยชมภู  นางสาวอภิรุจี   เกนทา  
   นายยรรยง   เกิดแก้ว  
5.8 CLUSTER ระบบ
ควบคุมโรค 

นายวีระชาติ  แผ่นทอง - TB นางมนัสชนก   ไชยอักษร นายวินัย   ก๋องแก้ว 

 นายวินัย   ก๋องแก้ว  นางสาวสุวณีย์   ใจวงค์  
Setting,กลุ่มเป้าหมาย 
และ SP 

 
 

  

ทันตกกรม ทพญ.เกศวดี   ใจตุ้ย    เยาวลักษณ์ แสนวัน 

 นางพจนา  สนิท     

ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
บุหรี่ , สุราจิตเวชและยา
เสพติด 
  

นางพรญานี   อินถา  นางพรญานี   อินถา นายประสาท กันชัย 

   นายประสาท  กันชัย  

   นายวีระชัย   คำมา  

วัยเรียน นายพงศกร   อินยม    เยาวลักษณ์ แสนวัน 

  เยาวลักษณ์ แสนวัน     

วัยรุ่น นางสาวสุจิรา  บรรจง    เยาวลักษณ์ แสนวัน 

  นางพรญาณี  อินถา     

  ขวัญ     

วัยสูงอายุ นางเพียรพิชญ์   คูสุวรรณ  นายพงศกร   อินยม เยาวลักษณ์ แสนวัน 

  เยาวลักษณ์ แสนวัน     

  นายวีระชัย   คำมา     



 


