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ผนวก 1
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 1
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. นางพาณี วสนาท ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
1.1 กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1.1.1 งานการเงินและการบัญชี
1.1.2 งานบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน
1.1.3 งานพัสดุ ก่อสร้างการซ่อมบำรุง
1.1.4 งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
1.1.5 งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
1.1.6 งานควบคุมภายใน
1.2 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการเงินและการบัญชี
๒. นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป คนที่ 1 และปฏิบัติหน้าที่หวั หน้างานการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
๒.๑. งานการเงิน
๒.๑.๑ ควบคุมกำกับการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญ การรับ -จ่ายเงิน
๒.๑.๒ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายเดือน
๒.๑.๓ บันทึกอนุมัติรายการขอเบิกและนำส่งเงิน ในระบบGFMIS ผ่าน Webonline
๒.๑.๔ ออกใบเสร็จรับเงิน
๒.๑.๕ ให้คำปรึกษาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือประชาชนทั่วไป
๒.๒. งานบัญชี
๒.๒.๑ ควบคุมกำกับการจัดทำบัญชีทุกประเภทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพระบบบัญชีหน่วยบริการในสังกัด และ ควบคุมกำกับการนำส่ง บช.1
๒.๓ นิเทศงานควบคุม กำกับ ติดตาม งานการเงิน และบัญชีของหน่ว ยงานในสัง กั ดสำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๒.๔ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นางสุดารัตน์ ตะเภาพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
๓.๑ งานการเงิน
๓.๑.๑ ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการเงินทุกประเภท
๓.๑.๒ ตรวจเอกสารเงินยืม การยืมเงินทุกประเภท
๓.๑.๓ จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
3.1.4 นำส่ง...

-2๓.๑.๔ นำส่งข้อมูลการขอเบิกเงินงบประมาณ ในระบบGFMIS ผ่าน Web online
๓.๑.5 ออกใบเสร็จรับเงิน
๓.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. นางสาวดาหวัน สุขทิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
๔.๑ งานการเงิน
๔.๑.๑ ตรวจสอบเอกสารขอเบิกงบกลาง ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
๔.๑.๒ นำส่งข้อมูลการขอเบิกเงินงบประมาณ ในระบบGFMIS ผ่าน Web online
๔.๑.๒ จัดทำหนังสือรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
๔.๒ งานธุรการ
๔.๒.๑ การรับและส่ง หนังสือราชการ ในงานการเงินทุกประเภท
๔.๒.๒ ออกเลขหนังสือในงานการเงินทุกระเภท
๔.๒.๓ ทำหนังสือตอบรับการโอนเงินส่งให้หน่วยงานที่โอนเงินเข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๔.๒.๔ แจ้งเวียนหนังสือ ถึงทุกหน่วยงาน
๔.๒.๕ บันทึกคำสั่งทุกประเภทในบัตรตรวจจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ
๔.๓ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางสาวเกษราภรณ์ โชติทินวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบงาน คือ
๕.๑ งานการเงิน
๕.๑.๑ ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการเงิน ประเภทเงินนอกงบประมาณ
๕.๑.๒ ตรวจเอกสารการเงินยืม ประเภทเงินนอกงบประมาณ
๕.๑.๓ จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณรายโครงการ
๕.๑.๔ นำส่งข้อมูล การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินโอนขายบิล เงินนอกฝากคลัง ในระบบ GFMIS
ผ่าน Web online
๕.๑.5 นำส่งข้อมูล การส่งเงินโอนขายบิล เงินนอกฝากคลัง ในระบบ GFMIS ผ่าน Web online
๕.๑.๖ ออกใบเสร็จรับเงิน
๕.๑.๗ ควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน/รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
๕.๑.๘ จัดทำทะเบียนคุมโอนขายบิล
๕.๑.๙ ขออนุมัติเบิกเงินส่งคลังทุกประเภท
๕.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. นางสาวอรทัย เหล่าเขตรกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
๖.1 งานการเงิน
๖.1.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน เขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
๖.1.๒ การโอนเงินให้หน่วยงานย่อย
๖.1.๓ บันทึกข้อมูลการจ่ายชำระเงินในระบบGFMIS ผ่าน Web online
6.1.4 จัดทำทะเบียน...

-3๖.1.๔ จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และกรณีจ่ายตรงผู้มีสิทธิ์รับเงิน
๖.1.๕ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๖.1.6 จัดเก็บเอกสารใบสำคัญทางการเงินและบัญชีประเภทเงินงบประมาณ ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๖.2 งานธุรการ
6.2.1 การรับ หนังสือราชการ ทุกประเภท
6.2.2 ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทุกประเภท
6.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. นางสาวนิษฐา สุกใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
7.๑ งานการเงิน
7.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินรายเดือนอื่นทุกประเภท ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉ11) และค่าเช่าบ้าน
7.๑.๒ การตรวจสอบนำส่งข้อมูลการเบิกเงิน ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ใน
ระบบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7.๑.๓ นำส่งข้อมูลการขอเบิกเงินงบประมาณ ในระบบGFMIS ผ่าน Web online
7.๑.๔ การหักภาษีเงินได้ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
7.๑.๕ การเลื่อนและจ่ายเงินเดือนในบัตรตรวจจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
7.๑.๖ การขอเบิกเงินบำนาญ บำเหน็จ และเงินอื่น ในระบบบำเหน็จบำนาญ
7.๑.๗ จัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว บำนาญและบำเหน็จรายเดือน
7.๑.๘ สรุปข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ส่งให้หน่วยบริการ
7.๑.๙ จัดเก็บเอกสารใบสำคัญทางการเงินและบัญชีประเภทเงินงบประมาณ ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
7.๑.๑๐ ออกใบเสร็จรับเงิน
7.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. นางสาวสุพรรณี โสภาเคน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
8.๑ งานการเงิน
8.๑.๑ การจ่ายเงินทุกประเภท
8.๑.๒ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
8.๑.๓ ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญคู่จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
8.๑.๔ บันทึกข้อมูลการนำส่งประกันสังคมผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
8.๑.๕ บันทึกข้อมูลการนำส่งภาษี แบบภ.ง.ด.๓ แบบภ.ง.ด.๕๓ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
8.๑.๖ นำส่งเงินฝากธนาคาร และส่งเงินเบิกเกินส่งคืน รายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ และ
เงินฝากคลัง
8.๑.๗ ติดตามใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญรับเงิน
8.1.8 จัดเก็บ...

-48.๑.8 จัดเก็บเอกสารใบสำคัญทางการเงินและบัญชีประเภทเงินงบประมาณ (จ่ายตรง) ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
8.1.9 ออกใบเสร็จรับเงิน
8.๒ งานธุรการ
8.2.1 ลงทะเบียนคุมรับหลักฐานขอเบิกทุกประเภท
8.2.2 รับหนังสือราชการทุกประเภท
8.๓ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. นางสาวอภิชญา กัณหารี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
9.๑ งานบัญชี
9.๑.1 ตรวจสอบและจั ด ทำรายงานทางการเงิ นประจำเดื อน และประจำปี ส ่ง หน่ว ยงาน ที่
เกี่ยวข้อง
9.๑.2 นำข้อมูลบัญชี (บช.01) เข้าระบบ GFMIS ผ่าน Web online
9.๑.3 นำส่งข้อมูล การส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และ เงินรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS ผ่าน Web online
9.๑.4 บันทึกบัญชีรายการล้างพัก สินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ผ่าน Web online
9.๑.๕ จัดทำรายงานรายได้แผ่นดินแทนกันส่งหน่วยงานเจ้าของรายได้
9.๑.๕ บันทึกรายการเคลื่อนไหวเงินสดในสมุดเงินสดตามแบบ ๒๒๐๑
9.๑.๖ บันทึกรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตามแบบ 2225
9.๑.7 จั ด เก็ บ เอกสารใบสำคั ญ ทางการเงิ น และบั ญ ชี ป ระเภทเงิ น นอกงบประมาณ ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
9.๑.8 ควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
9.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. นางสาวอนงค์อร นะนุนาค ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
10.๑ งานบัญชี
10.๑.๑ จัดทำทะเบียนคุมทุกประเภท
10.๑.๒ ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
10.๑.๓ จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
10.๑.4 จัดทำทะเบียนคุมหลักค้ำประกันสัญญา
10.1.5 ตรวจสอบและทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
10.๑.6 ตรวจสอบคุณภาพระบบบัญชีของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
10.๑.7 จั ด เก็ บ เอกสารใบสำคั ญ ทางการเงิ น และบั ญ ชี ป ระเภทเงิ น นอกงบประมาณของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
10.๑.8 ตรวจสอบและจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน และประจำปีส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. นางสาวสุชาดา...

-511. นางสาวสุชาดา รีไพโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
11.๑ งานบัญชี
11.๑.๑ ตรวจสอบและสรุปวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพระบบบัญชีของหน่วยบริการใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
11.๑.๒ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานการเงินของหน่วยบริการในสังกัด
11.๑.๓ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินการคลัง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการ
คลังของหน่วยบริการในสังกัด
11.๑.๔ ตรวจสอบและนำส่งข้อมูลการนำเงินนอกงบประมาณของหน่วยบริการ (บช.11) ใน
ระบบGFMIS ผ่าน Web online
11.๑.๕ ควบคุ มกำกับ และตรวจสอบระบบบั ญชี ข อง สำนักงานสาธารณสุ ข อำเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
11.๑.๖ จัดเก็บเอกสารใบสำคัญทางการเงินและบัญชีประเภทเงินงบประมาณ ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
11.๒ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสดุ ก่อสร้างการซ่อมบำรุง
12. นางธัญวรัตม์ เจริญจิตต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป คนที่ 2 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ ก่อสร้างการซ่อมบำรุง และหัวหน้าหน่วยพัสดุ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบงาน คือ
12.1 จัดหา ควบคุม กำกับ ติดตาม
12.1.1 การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
12.1.2 การวางแผน การจัดทำโครงการ และการของบประมาณ
12.1.3 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
12.1.4 การจัดซื้อจัดจ้าง
12.1.5 การบริหารสัญญา
12.1.6 การควบคุมพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
12.1.7 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
12.2 ให้คำปรึกษาการดำเนินการตามระเบียบพัสดุให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
12.3 การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ทุกวิธี ทุกขั้นตอน
12.4 สรุปรายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
12.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. นางสาวอรอนงค์ ระห้อย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
13.1 การจ้างเหมาบริการทุกประเภท ทุกขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง
13.2 การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ GFMIS ด้วยเงินงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอตาพระยา อำเภอคลองหาดและ
อำเภอโคกสูงหรือที่ได้รับมอบหมาย
13.๓ จัดทำทะเบียน...

-613.๓ จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิก– จ่าย วัสดุทุกประเภทโดยแยกประเภทให้ถูกต้อง
13.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานและ
หน่วยงานในสังกัด
13.๕ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกหน่วยงานในสังกัด
13.๖ ให้คำปรึกษาสนับสนุนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-gp) ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด
13.7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14. นางนาตยา ปัทธิสม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ มีหน้าที่รับและความรับผิดชอบงาน คือ
14.1 การจัดจ้างเรื่องที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกวิธี ทุกขั้นตอน
14.2 ตรวจสอบ และควบคุมเก็บรักษาหลักค้ำประกันสัญญา เพื่อส่งคืนผู้ขายหรือผู้รับจ้างเมื่อหมด
ภาระผูกพัน สำหรับงานก่อสร้าง
14.3 บริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
14.4 การขอกันเงินและขยายการเบิกจ่ายเพื่อใช้เบิกเหลื่อมปีและส่งคืนเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
14.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15. นางเอื้องพร ภัคคะธารา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
15.1 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท ทุกขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบพัสดุ ที่เกี่ยวข้อง
15.2 การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ GFMIS ด้วยเงินงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็นและ
อำเภอวัฒนานคร หรือที่ได้รับมอบหมาย
15.3 การขอเบิกจ่ายเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า น้ำประปา ฯ
15.4 การเบิก -จ่ายวัสดุสิ้นเปลื้อง ให้กับ งาน/กลุ่มงาน หลังจากได้รับการอนุมัติ
15.5 สรุปวัสดุคงคลังประจำเดือนและสรุปวัสดุคงเหลือประจำปี
15.6 เก็บรักษาวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภท
15.7 ดูแล ระบบงานสารบรรณของงานพัสดุตามระเบียบ และแบบฟอร์มที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพัสดุ
15.8 รายงานการใช้พลังงานผ่าน website กระทรวงพลังงาน
15.9 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16. นางสาวสริญญา วันดีราช ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
16.1 การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช้ยาและวัสดุอื่นๆ กรณีมีการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดทุกวิธี ทุกขั้นตอน
ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง
16.2 การจัดจ้างเหมาบริการทุกประเภท ทุกวิธี ทุกขั้นตอน ยกเว้นวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง
16.3 การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ GFMIS ด้วยเงินงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเมืองสระแก้วและ
อำเภออรัญประเทศ หรือที่ได้รับมอบหมาย
16.4 จัดทำทะเบียน...

-716.4 จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ทุกประเภท ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่กำหนด
16.5 การตรวจสอบพัสดุป ระจำปีทุกขั้นตอน ตามระเบียบพัส ดุและติดตามการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัด
16.6 การโอน ยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
16.7 การลงทะเบียนในระบบบัญชีทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา
16.8 การซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน
16.9 จัดทำหลักข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS ทุกราย
16.10 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17. นายมานนท์ คำตัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
17.1 งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานในสังกัด
17.1.1 การตรวจสอบแบบก่อสร้าง
17.1.2 การประมาณราคางานก่อสร้าง
17.1.3 ควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง
17.1.4 ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
17.1.5 ควบคุมเวลาและแผนการทำงาน
17.1.6 จัดการประชุมติดตามงานก่อสร้าง
17.1.7 จัดทำรายงานความคืบหน้า รายงานประจำเดือน
17.1.8 สรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
17.1.9 ตรวจวัดปริมาณงาน ตรวจรับงานก่อสร้าง
17.1.10 สรุปงานเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มลด จากสัญญาเดิม
17.1.11 พิจารณาการขอเบิกงวดงาน
17.2 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. นายรุ่งนิรันดร์ คุ้มทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
18.1 งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานในสังกัด
18.1.1 การตรวจสอบแบบก่อสร้าง
18.1.2 การประมาณราคางานก่อสร้าง
18.1.3 ควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง
18.1.4 ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
18.1.5 ควบคุมเวลาและแผนการทำงานก่อสร้าง
18.1.6 จัดการประชุมติดตามงานก่อสร้าง
18.1.7 จัดทำรายงานความคืบหน้า รายงานประจำเดือน
18.1.8 สรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข
18.1.9 ตรวจวัดปริมาณงาน ตรวจรับงานก่อสร้าง
18.1.10 สรุปงานเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มลด จากสัญญาเดิม
18.1.11 พิจารณาการขอเบิกงวดงาน
18.๒ ตรวจสอบ...

-818.๒ ตรวจสอบสถานที่งานรื้อถอนและจัดทำราคากลางงานรื้อถอน ให้กับหน่วยงานและหน่วยงาน
ในสังกัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
18.3 ดู แ ลระบบความปลอดภั ย และทรั พ ย์ ส ิ น ของสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สระแก้ ว เช่ น
การกำจัดปลวกประจำปี เครื่องดับเพลิงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและบ้านพักข้าราชการ
18.4 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ
19. จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป คนที่ 3 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
19.๑ วางแผนงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ
19.2 วิเคราะห์กระบวนการทำงานและค้นหาความเสี่ยง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
19.3 โต้ตอบหนังสือราชการ
19.4 งานการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
19.5 งานรัฐพิธีและงานสำคัญต่าง ๆ
19.6 จัดทำคำสั่งอยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
19.7 ติดตามการเบิกเงินสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
19.8 ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานของ คนสวน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน
19.9 การขออนุญาตสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ผู้ ที่มาจำหน่ายสินค้า และช่างซ่อมบำรุงต่างๆ ให้
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานที่กำหนดไว้
19.10 นำส่งเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนอาคารบ้านพักราชการของหน่วยงาน
19.11 งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
19.12 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20. นางเพียงใจ เกษถนอม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
20.1 โต้ตอบหนังสือราชการ
20.2 งานรัฐพิธีและงานสำคัญต่างๆ
20.3 งานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
20.4 งานเกี่ยวกับประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุข
20.5 จัดทำบัญชีและควบคุมการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวส่วนรวมของหน่วยงาน และการจ่ายอุปกรณ์
เครื่องครัวส่วนรวมสำหรับกลุ่มงานนำไปใช้งาน
20.6 งานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการของงานธุรการ
20.7 เสนอแฟ้มหนังสือศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และออกเลขที่หนังสือและคำสั่งของจังหวัด
20.8 ส่งหนังสือเวียนภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
20.9 งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
20.10 งานถ่ายเอกสาร
20.11 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21. นางสาวสุรีรัตน์...

-921. นางสาวสุรีรัตน์ รอดสีปุก ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
21.๑ ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ และจัดทำบัญชีคุมทะเบียนการรับ–ส่ง หนังสือราชการ
21.2 รับ – ส่งหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำบัญชีคุมทะเบียนการรับส่งสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงและหน่วยงาน
21.3 สแกนหนังสือส่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
21.4 งานรัฐพิธีและงานสำคัญต่างๆ
21.5 จัดทำบัญชีควบคุมการใช้โทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
21.6 ควบคุมการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
21.7 การรับหนังสือทางไปรษณีย์ พัสดุไปรษณีย์ และจัดทำบัญชีควบคุมการจ่ายหนังสือทางไปรษณีย์
พัสดุไปรษณีย์
21.8 งานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์
21.9 งานถ่ายเอกสาร
21.11 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานยานพาหนะ
22. นายพิทยา เศษวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานยานพาหนะ
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
22.1 โต้ตอบหนังสือราชการ
22.2 ส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ และจัดทำบัญชีควบคุมการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์
22.3 รับ-ส่งแฟกซ์ และจัดทำบัญชีควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ โทรสารของหน่วยงาน
22.4 งานรัฐพิธีและงานสำคัญต่าง ๆ
22.5 เสนอแฟ้มหนังสือศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และออกเลขที่หนังสือและคำสั่งของจังหวัด
22.6 ส่งหนังสือเวียนภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
22.7 งานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์
22.8 เบิกจ่ายวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานธุรการ
22.9 งานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
22.10 งานถ่ายเอกสาร
22.11 ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
22.12 จัดรถยนต์ราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำหรับให้การสนับสนุนการออก
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่
22.13 เก็บรักษากุญแจรถยนต์ทุกคัน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
22.14 วางแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ และประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
22.15 ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถยนต์ และรถยนต์ราชการของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
22.16 ควบคุมบิลใบสั่งชื้อน้ำมันของรถยนต์ราชการทุกคัน
22.17 ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ ของรถยนต์ทุกคันให้เป็นปัจจุบัน
22.18 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23. นายเอกชัย...

-1023. นายเอกชัย ปัทธิสม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้างานยานพาหนะ คนที่ 1 มีหน้าที่
และความรับผิดชอบงาน คือ
23.1 รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กง 4795 สระแก้ว
23.2 เตรียมความพร้อมดูแลตรวจเช็ คสภาพรถยนต์ แก้ไขข้อ ขัด ข้ อ งเล็ กๆ น้อยๆ รถยนต์ ข อง
หน่วยงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนนำรถยนต์ออกปฏิบัติงาน
23.3 บำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน
23.4 ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
23.5 ประสานงานหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
23.6 บันทึกการใช้รถยนต์ (ตามแบบ) เป็นประจำทุก ๆ วัน
23.7 ดูแลสถานที่จอดรถยนต์ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
23.8 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ของหน่วยงานเกิดความเสียหาย
23.9 กรณีหัวหน้างานยานพาหนะไม่อยู่หรือไปราชการ
23.10 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24. นายอำนาจ อำนรรฆ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้างานยานพาหนะ คนที่ 2
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
24.1 รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข 3273 สระแก้ว
24.2 เตรียมความพร้อมดูแล ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ รถยนต์ของ
หน่วยงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนนำรถยนต์ออกปฏิบัติงาน
24.3 บำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน
24.4 ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานให้เป็น ไปตาม
กฎหมาย
24.5 ประสานงานหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
24.6 บันทึกการใช้รถยนต์ (ตามแบบ) เป็นประจำทุก ๆ วัน
24.7 ดูแลสถานที่จอดรถยนต์ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
24.8 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ของหน่วยงานเกิดความเสียหาย
24.9 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25. นายพงศกร ช่างต่อ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
25.1 รับผิดชอบรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน นข 2781 สระแก้ว และคันหมายเลขทะเบียน บต
410 สระแก้ว
25.2 เตรียมความพร้อมดูแล ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ รถยนต์ของ
หน่วยงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนนำรถยนต์ออกปฏิบัติงาน
25.3 บำรุงดูแล...

-1125.3 บำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน
25.4 ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
25.5 ประสานงานหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
25.6 บันทึกการใช้รถยนต์ (ตามแบบ) เป็นประจำทุก ๆ วัน
25.7 ดูแลสถานที่จอดรถยนต์ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
25.8 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ของหน่วยงานเกิดความเสียหาย
25.9 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26. นายประเทือง จินดาทิพย์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
26.1 รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข 7375 สระแก้ว
26.2 เตรียมความพร้อมดูแล ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ รถยนต์ของ
หน่วยงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนนำรถยนต์ออกปฏิบัติงาน
26.3 บำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน
26.4 ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
26.5 ประสานงานหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
26.6 บันทึกการใช้รถยนต์ (ตามแบบ) เป็นประจำทุกๆ วัน
26.7 ดูแลสถานที่จอดรถยนต์ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
26.8 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ของหน่วยงานเกิดความเสียหาย
26.9 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
27. ว่าที่ ร.ต. จิระพงศ์ ใสยเวช ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
27.1 รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข 2241 สระแก้ว และคันหมายเลขทะเบียน กค
2201 สระแก้ว
27.2 เตรียมความพร้อมดูแล ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ รถยนต์ของ
หน่วยงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนนำรถยนต์ออกปฏิบัติงาน
27.3 บำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน
27.4 ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
27.5 ประสานงานหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
27.6 บันทึกการใช้รถยนต์ (ตามแบบ) เป็นประจำทุก ๆ วัน
27.7 ดูแลสถานที่จอดรถยนต์ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
27.8 รายงาน...

-1227.8 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ของหน่วยงานเกิดความเสียหาย
27.9 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
28. นายธีรวัฒน์ ใครอินทร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
28.1 รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข 2001 สระแก้ว และคันหมายเลขทะเบียน กง
9545 สระแก้ว
28.2 เตรียมความพร้อมดูแล ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ รถยนต์ของ
หน่วยงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนนำรถยนต์ออกปฏิบัติงาน
28.3 บำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน
28.4 ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
28.5 ประสานงานหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
28.6 บันทึกการใช้รถยนต์ (ตามแบบ) เป็นประจำทุก ๆ วัน
28.7 ดูแลสถานที่จอดรถยนต์ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
28.8 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ของหน่วยงานเกิดความเสียหาย
28.9 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
29. นายศิลา ศรีทะนุ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
29.1 รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กค 9484 สระแก้ว และรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
บท 9129 สระแก้ว
29.2 เตรียมความพร้อมดูแล ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ รถยนต์ของ
หน่วยงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาก่อนนำรถยนต์ออกปฏิบัติงาน
29.3 บำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งก่อนออก
ปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน
29.4 ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ และผู้โดยสารในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
29.5 ประสานงานหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
29.6 บันทึกการใช้รถยนต์ (ตามแบบ) เป็นประจำทุก ๆ วัน
29.7 ดูแลสถานที่จอดรถยนต์ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
29.8 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนต์ของหน่วยงานเกิดความเสียหาย
29.9 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสำนักเลขานุการและอำนวยการ
30. นางสาววนัฐศนันทร์ อินทร์จันดา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบงาน คือ
30.1 ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและอำนวยการงานราชการของผู้บริหาร
30.2 ติดต่อ...

-1330.2 ติดต่อประสานงานผู้มาติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
30.3 บริหารจัดการหนังสือราชการ การตรวจคัดกรองแฟ้มตามระบบงานสารบรรณเสนอผู้บริหาร
30.4 จัดเก็บและรักษาหนังสือราชการและเอกสารราชการของผู้บริหาร
30.5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมภายใน
31. นางสาววารุนี วงษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
31.1 งานควบคุมภายใน
32.2 วิเคราะห์ จัดทำ แผนงาน โครงการ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
33.3 ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ แผนเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
34.4 งานวิชาการ งานวิจัย ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
35.5 งานบ้านพักข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
36.6 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 2
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 2
บัญชีมอบหมายในหน้าทีข่ องข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
1.1 งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1.2 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 งานนิเทศและประเมินผล
1.4 งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นทีเฉพาะ
1.5 งานนโยบายและโครงการพิเศษ (ยกเว้นงานที่มอบหมายให้กลุ่มงานอื่น ๆ แล้ว เช่น พอ.สว.
หน่วยแพทย์พระราชทานในพระบรมวงศานุวงศ์ งานสมัชชาสุขภาพ TO BE NUMBER ONE เป็นต้น)
1.6 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข คนที่ 1 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบงาน คือ
2.1 ประเมินสภาพปัญหา/สถานการณ์สาธารณสุข
2.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
2.3 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ จังหวัด และหน่วยงาน อื่น ๆ
2.4 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2.5 พัฒนาระบบบริการ service plan (1)
2.6 แผนพัฒนาสถานบริการ (1)
2.7 แผนคำของบประมาณารายจ่ายประจำปี รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)
2.8 แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) (1)
2.9 แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (1)
2.10 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) (1)
2.11 แผนพัฒนาภาค (ภาคตะวันออก) (1)
2.12 งานส่วนท้องถิ่น/กระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.13 งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
3. นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 จัดทำแผนคำของบประมาณเสนอแหล่งจัดสรรงบประมาณ
3.2 บริหารงบประมาณเครือข่าย/สสจ (จัดสรร กำกับติดตาม สรุปผล)
3.3 งานตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
3.4 การตรวจสอบ...

-23.4 การตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการของกลุ่มงาน/งาน และเครือข่ายบริการเสนอ นพ.สสจ.สก.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.5 แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มงาน
3.6 จัดประชุม คปสจ.
3.7 ประสานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
3.8 ระบบติดตามการบริหารงานยุทธศาสตร์สุขภาพ (SMS)
3.9 งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
4. นายสรณพ ลาดนอก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
4.1 แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบลงทุน) (2)
4.2 แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) (2)
4.3 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ
4.4 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4.5 งานตรวจสอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ/โครงการของเครือข่ายบริการสุขภาพ
4.6 แผนประจำเดือนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4.7 ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
4.8 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) (2)
4.9 แผนพัฒนาสถานบริการ (2)
4.10 ผู้ประสานแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (2)
4.11 ผู้ประสานแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) (2)
4.12 ผู้ประสานแผนพัฒนาภาค (ภาคตะวันออก) (2)
4.13 งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
5. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข คนที่ 2 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศและประเมินผล มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบงาน คือ
5.1 ออกแบบระบบกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านสาธารณสุข ระดับ กระทรวง
เขต และจังหวัด
5.2 ออกแบบระบบการนิเทศเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของ
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ
5.3 บริหารจัดการและประสานงานในการออกนิเทศงานกรณีปกติ การเยี่ยมเสริมพลัง การตรวจเยี่ยมโดย
ผู้บริหาร และการตรวจเยี่ยมเชิงประเด็น ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
5.4 บริหารจัดการและประสานงานในการออกนิเทศงานกรณีปกติ การเยี่ยมเสริมพลัง การตรวจเยี่ยมโดย
ผู้บริหาร และการตรวจเยี่ยมเชิงประเด็น ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
5.5 บริหารจัดการและประสานงานในการตรวจเยี่ยมแบบ Surprise Visit ของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6
กระทรวงสาธารณสุข
5.6 บริหารจัดการและประสานงานรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
5.7 ประสานการตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และการตรวจอื่น ๆ (1)
5.8 ประสาน...

-35.8 ประสานการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 6 (1)
5.9 ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เขต จังหวัด
5.10 ตรวจสอบและติดตามผลการประเมินโครงการที่สำคัญด้านสาธารณสุข
5.11 จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
5.12 งานควบคุมภายในของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
5.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ (1)
5.14 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นายปิยะณัฐ วิเชียร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
6.1 จัดทำระบบรวบรวม กำกับ ติดตาม ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว ตัวชี้วัดผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วด้านสาธารณสุข และตัวชี้วัดตามการ
ประเมินส่วนราชการจังหวัด (กพร.)
6.2 บริหารจัดการในการนิเทศงาน และเยี่ยมเสริมพลังระดับ คปสอ. และรพ.สต.
6.3 บริหารจัดการในการประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว
6.4 ประสานและรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
6.5 ประสานการตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการอื่น ๆ (2)
6.6 ประสานการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 6 (2)
6.7 จัดทำรายงานประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
6.8 ประสานมูลนิธิ ชมรม และสมาคม ด้านสาธารณสุข
6.9 ประสานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
6.10 ประสานชมรมสาธารณสุขจังหวัด
6.11 ประสานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาล
6.12 ประสานมูลนิธิ สอน.
6.13 ประสานมูลนิธิ รพร.
6.14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ (2)
6.15 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. นายทรงพล เพียเพ็งต้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข คนที่ 3 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบงาน คือ
7.1 กำหนดและออกแบบระบบสารสนเทศสุขภาพ
7.2 บูรณาการระบบข้อมูลให้เกิดความเชื่อมโยง
7.3 บริหารจัดการระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
7.4 จัดทำระบบติดตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (1)
7.5 บูรณาการ Software ระบบสารสนเทศสุขภาพ
7.6 งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
8. นายสาคิด...

-48. นายสาคิด ทัศพินิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
8.1 บริหารจัดการอุปกรณ์สารสนเทศ Hardware Software Network Internet และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
8.2 งาน VDO Conference, Web Conference
8.3 งานเบิกจ่ายการชันสูตรพลิกศพ
8.4 สาเหตุการตาย
8.5 คุณภาพ ICD10
8.6 งาน Auditchart ผู้ป่วยนอก
8.7 ประสานงานโครงการพระราชดำริ
8.8 ประสานงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
8.9 ประสานการประกวดหมู่บ้านประชาธิปไตย
8.10 ประสานการประกวดกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
8.11 ประสานงานหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8.12 งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
9. นายจิระเดช ช่างสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
9.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ
9.2 ประมวลสุขภาวะ, ภาระโรค, ดัชนีชี้วัดด้านสาธารณสุข, ตารางชีพ,การเกิด,การตาย, สถิติชีพและสถิติ
สาธารณสุขต่างๆ (1)
9.3 ควบคุมกำกับติดตาม ข้อมูล 43 แฟ้ม
9.4 วิเคราะห์ระบบสารสนเทศสุขภาพ
9.5 วิเคราะห์ระบบข้อมูลในสังกัดความเชื่อมโยง
9.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศสุขภาพ
9.7 ตรวจสอบคุณภาพ HDC ระดับจังหวัด อำเภอ
9.8 งานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย
10. นายธนกฤต นิธิตันติปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
10.1 งานข้อมูล OP/PP สปสช.
10.2 บริหารจัดการระบบสารสนเทศตามเกณฑ์ ควบคุมภายใน/ITA
10.3 งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
10.4 จัดทำระบบติดตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (2)
10.5 ประมวลสุขภาวะ, ภาระโรค, ดัชนีชี้วัดด้านสาธารณสุข, ตารางชีพ,การเกิด,การตาย, สถิติชีพ
และสถิติสาธารณสุขต่าง ๆ (2)
10.6 จัดทำ Software ระบบสารสนเทศสุขภาพ
10.7 งานข้อมูล HDC Datacenter ระดับจังหวัด
10.8 งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย

ผนวก 3
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 3
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
1.1 งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ
1.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
1.1.2 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
1.1.3 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
1.2 งานส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และงานกีฬา
1.3 งานส่งเสริมภาวะโภชนาการ
1.4 งานอนามัยการเจริญพันธุ์
1.5 งานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
1.6 งานรับเสด็จในพระบรมวงศานุวงศ์
1.7 งานหน่วยแพทย์พระราชทานในพระบรมวงศานุวงศ์
1.8 งานดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์
1.9 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)
1.9.1 สาขาทารกแรกเกิด
1.9.2 สาขาสูติกรรม
1.9.3 สาขากุมารเวชกรรม
1.9.4 สาขาตา
1.10 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
1.11 งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามกลุ่มวัย
1.12 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คนที่ 1 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน วางแผน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานต่อไปนี้
2.1 งานอนามัยแม่และเด็ก
2.1.1 งานควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
2.1.2 งานเฝ้าระวังและควบคุมโรคโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
2.1.3 งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาขาสูติกรรม สาขาทารกแรกเกิด และสาขากุมารเวชกรรม
2.1.4 งานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2.1.5 งานควบคุม ป้องกันการขาดสารไอโอดีนในแม่และเด็ก
2.1.6 งานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด – 5 ปี
2.1.7 งานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
2.1.8 ตำบลนมแม่…

-22.1.8 ตำบลนมแม่
2.1.9 งานประเมินคุณภาพบริการ ANC คุณภาพ LR คุณภาพ WCC คุณภาพ
2.1.10 งานพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานอนามัยและเด็ก
2.1.11 งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
2.1.12 งานนิเทศติดตาม
2.2 งานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ
2.2.1 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.2.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
2.2.3 โครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท
2.3 งานป้องกันและดูแลความพิการแต่กำเนิด
2.4 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
2.5 งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
2.6 สนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม /DPAC/องค์กรไร้พุง ด้านโภชนาการ และออกกำลังกาย
2.7 งานแผนงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
2.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสาวนภาพร เนตรแสงศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดสระแก้ว
3.1.1 งานวางแผนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
3.1.2 งานประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพงานพัฒนาภาคีเครือข่ายครูพี่เลี้ยงเด็ก
3.1.3 งานส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.4 งานวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา
3.2 งานระบบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก / รวบรวมรายงาน และรายงานผล
3.2.1 รายงานการคลอด และการป่วย/ตายของมารดาและทารก(ก 2 )
3.2.2 รายงานผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
3.2.3 รายงานการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี
3.2.4 รายงานการประเมินพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี
3.2.5 รายงานการเฝ้าระวังโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงมีครรภ์
3.2.6 รายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
3.2.7 รายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดเพื่อประเมินภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน
3.2.8 รายงานการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในหญิงมีครรภ์
3.3 งานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์
3.3.1 สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
3.3.2 สนับสนุน...

-33.3.2 สนับสนุนโครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท
3.4 งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
3.4.1 งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
3.4.2 งานรับเสด็จฯ และพระราชทานของที่ระลึกของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.)
3.4.3 งานทะเบียนผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.)
3.4.4 งานติดตามดูแลและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูล นิธิ แพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
3.4.5 งานสมาชิกมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
3.5 สนับสนุนงานแผนงานโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3.6 งานนิเทศติดตาม
3.7 งานธุรการในกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้ารองหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ คนที่ 2 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุและผู้พิการ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
4.1 งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
4.1.1 งานเฝ้าระวังภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
4.1.2 งานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
4.1.3 งานพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
4.1.4 งานพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC)
4.1.5 งานพัฒนาระบบดูแลรักษาส่งต่อผู้สูงอายุ โดยทีมหมอครอบครัว ด้วยระบบ DHS
4.1.6 งานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ
4.2 งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
4.2.1 การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
4.2.2 ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพ (ประเมินตนเองและตรวจประเมิน)
4.2.3 งานการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยวัดเป็นศูนย์กลาง
4.3 การพัฒนาระบบบริการ สาขาตา
4.4 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
4.4.1 งานจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้พิการ
4.4.2 งานพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและระบบข้อมูลผู้พิการ
4.4.3 งานขาเทียม 100 %
4.4.4 งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
4.4.5 งานปรับสภาพแวดล้อมของหน่วยบริการที่เอื้อต่อผู้พิการ (อารยะสถาปัตย์)
4.4.6 งานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการ
4.4.7 งานพัฒนา...

-44.4.7 งานพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายชมรมผู้พิการ
4.5 งานบริการสังคมด้านสุขภาพ ดังนี้
4.5.1 งานติดตามดูแลผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4.5.2 งานหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
4.5.3 งานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
4.6 สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
4.7 งานนิเทศติดตาม
4.8 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ
4.9 งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ
4.10 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. นางสาวสุลีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ กำกับ ติดตาม
ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.1.1 งานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
5.1.2 งานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
5.1.3 งานขับเคลื่อน พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
5.1.4 งานสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต
5.1.5 งานเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.1.6 งานนิเทศติดตาม และประเมินผล
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
5.2.1 งานวางแผนครอบครัว
5.2.2 งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
5.2.3 งานเฝ้าระวังและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน
5.2.3.1 คลินิก DPAC
5.2.3.2 องค์กรไร้พุง/ชุมชนไร้พุง
5.3 งานส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
5.3.1 งานส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย
5.3.2 งานกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ
5.3.3 งานกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกายอื่น ๆ
5.4 โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์
5.4.1 โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5.5 งานบริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้; OSCC)
5.6 Focal Point วัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6
5.7 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงาน
5.8 งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน
5.9 สนับสนุน...

-55.9 สนับสนุนงานแผนงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5.10 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการองค์กรแห่งความสุข HAPPY MOPH ด้าน HAPPY BODY
5.11 งานนิเทศติดตาม
5.12 งานควบคุมกำกับระบบงานธุรการในกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5.13 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นางสาวศิริพร ดาราภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
6.1 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
6.1.1 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
6.1.2 โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
6.1.3 โครงการเด็กไทยแก้มใส
6.1.4 งานเฝ้าระวังอนามัยดวงตาและโสตพิทักษ์
6.1.5 งานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
6.1.6 งานเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
6.1.7 งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
6.2 โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์
6.2.1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.2.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
6.2.3 โครงการส่งเสริมโภชนาการและเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
6.3 งานโครงการตามพระราชดำริ
6.3.1 งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.3.1.1 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ
6.3.1.2 รวบรวบรายชื่อผู้ปว่ ยในพระราชานุเคราะห์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ
6.3.1.3 สรุปรายงานผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
6.3.2 งานติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.3.3 งานกองทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
6.3.4 งานติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์
6.4 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.5 งานบริการสังคมด้านสุขภาพ
6.5.1 งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
6.5.2 งานประสานการจัดบริการด้านสุขภาพ
6.6 งานนิเทศติดตาม
6.7 สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
6.8 งานธุรการในกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6.9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 4
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 4
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
1. นายสมบัติ พึ่งเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ ดำเนินงาน กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานต่อไปนี้
1.1 งานควบคุมโรคติดต่อ
1.2 งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHER)
1.3 งานระบาดวิทยา
1.4 งานสาธารณสุขชายแดน
1.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นายประวิทย์ คำนึง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าทีร่ องหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
คนที่ 1 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระบาดวิทยา มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHER)
2.2 งานป้องกันเด็กจมน้ำ
2.3 งานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
2.๔ งานควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
2.๕ งานขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
2.๖ งานแผนงานโครงการ One Health
2.๗ งานควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล/เฝ้าระวังโรคเร่งด่วน
2.๘ งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/สรุปงบประมาณ/ตัวชี้วัด
2.9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางจุฑารัตน์ ศักดิ์เติม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.๑ งานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
3.2 งาน CDCU / SAT /JIT)
3.3 การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
3.4 งานกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE)
3.5 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC, LAB)
3.6 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ได้แก่ กีฬาและสันทนาการ งานจัดทำวาระการประชุม คปสจ. และ
กรรมการจังหวัด
3.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. นางสาววรรณวิมล...

-24. นางสาววรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ คนที่ 2 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
4.1 งานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
4.2 งานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
4.3 งานควบคุมโรคเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4.4 งานควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัส
4.5 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ได้แก่ ๕ ส./ Healthy Workplace
4.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. นางสาวกาญจนา อ่ำอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
5.๑ งานควบคุมวัณโรค
5.๒ งานควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีน
5.๓ งานควบคุมโรคติดต่อทางเดินหายใจ/ERIC
5.๔ งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ได้แก่ ตรวจสอบภายใน
5.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุข
ชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
6.๑ งานสาธารณสุขชายแดน
6.๒ งานพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข
6.๓ งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสาธารณสุข
6.๔ งานเวชศาสตร์การท่องเที่ยว
6.5 งานแลกเปลี่ยนข้อมูล MBDS
6.6 งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ได้แก่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/Unit cost
6.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 5
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานนิตกิ าร
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 5
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานนิติการ
๑. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบงานตามภารกิจกลุ่มงานนิติการ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นกลุ่ ม งานนิ ติ ก าร ตามหน้ า ที่ ที่ ก ำหนดไว้ ในคำสั่ ง สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ 1587/2558 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง กำหนดหน้าที่ของนิติกรสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลทั่วไป และคำสั่ งที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นายพิชิตชัย เชิดชู ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ คนที่ 1 มีหน้าที่
และความรับผิดชอบงาน ด้านกฎหมาย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานในสังกัดในเขต
อำเภอเมือ งสระแก้ ว อำเภออรั ญ ประเทศ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ ำเย็ น และอำเภอวังสมบู รณ์ โดย
รั บ ผิ ด ชอบตามลั ก ษณะงานและรายละเอี ย ดการกำหนดหน้ าที่ ข องนิ ติ ก รสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1587/2558 สั่ง ณ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
2.2 การดำเนินการทางวินัย
2.3 การบังคับใช้กฎหมาย
2.4 การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง
2.5 การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
2.6 การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
2.7 การดำเนินมาตรการทางปกครอง
2.8 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2.9 การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
2.10 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2.11 การส่งเสริมด้านวินัยและการรักษาระบบคุณธรรม
2.12 งานควบคุมภายใน และ ITA (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานนิติการ)
๒.13 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๓. นายมนตรี โอวาทสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
คนที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานในเขต
อำเภอวัฒนานคร อำเภอ ตาพระยา อำเภอโคกสูง และอำเภอคลองหาด โดยรับผิดชอบตามลักษณะงานและ
รายละเอียดการกำหนดหน้ าที่ของนิติ กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวั ด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1587/2558 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และ
คำสั่งทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และปฏิบัติงานในภารกิจของกลุ่มงานบริหารทั่วไปบางภารกิจ ดังนี้
3.1 การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
3.2 งานนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
3.3 การดำเนินการ...

-23.3 การดำเนินการทางวินัย
3.4 การบังคับใช้กฎหมาย
3.5 การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
๓.6 การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
3.7 การบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง
3.8 การเปรียบเทียบคดี
3.9 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
๓.10 งานบำรุงรักษายานพาหนะ
๓.11 งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / โทรศัพท์
๓.12 งานจดทะเบียนรถราชการ
๓.13 งานที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร
๓.14 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดหน้าที่ของนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1587/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
----------------------๑.งานให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
(๑) งานให้ ค ำปรึ กษาและความเห็ น ทางด้ านกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคับ คำสั่ งและ
ประกาศแก่บุคคลและส่วนราชการ
(๒) งานให้คำปรึกษาการร่างกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อกำหนด
ของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(3) งานวินิจฉัย ตีความทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศ
แก่บุคคลและส่วนราชการ
(4) งานวิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและ
ประกาศต่อส่วนราชการ คณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือวินิจฉัยชี้ขาด
๒. งานนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
(๑) จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานในสังกัด
(๒) วิเคราะห์และตรวจสอบนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหรือ
หน่วยงานในสังกัด
(๓) ให้ความเห็นในทางกฎหมายในการบริห ารสัญญาที่หน่วยงานเป็นคู่สัญญา รวมถึงการ
ดำเนินการทางด้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาในกรณีที่มีปัญหาในข้ อกฎหมาย เช่น การพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกีย่ วกับการต่ออายุสัญญาและการบอกเลิกสัญญา
(4) คิดคำนวณค่าเสียหายและค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา
(5) เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา
(6) ตรวจสอบสัญญาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรื อปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน
๓.การดำเนินการทางวินัย
(๑) งานสืบสวน สอบสวน และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง ซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยลูกจ้างประจำของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ว่าด้วยวินัยและ
การรักษาวินัย และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนัก งานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลว่าด้วยวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
(๒) งานตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียน รวมทั้งการพิจารณาข้อร้องเรียน
ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสื บสวน การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิด และ
การกำหนดโทษ
(3) งานตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัย
(4) งานดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๕) งานดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตาม กฎ ก.พ.ค. และหลั กเกณฑ์ตาม
หนังสือของกระทรวงการคลัง
(๖) งานเผยแพร่...

-2(๖) งานเผยแพร่ เสริมสร้าง พัฒนาความรู้ทางด้านวินัย
(7) งานดำเนินการวางแผนและกำหนดโครงการพัฒนางานวินัย การเผยแพร่และให้ความรู้
ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรมและจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด
๔. การบังคับใช้กฎหมาย
(๑) ดำเนินการด้านการบั งคับใช้กฎหมายที่สำคัญร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ และกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องในการรั บเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบการเฝ้าระวัง วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย รวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อบังคับ ให้ เป็น ไปตามข้อกฎหมายที่ อยู่ในความรับผิ ดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เช่น
พระราชบั ญ ญั ติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบั ญ ญั ติควบคุมผลิตภั ณ ฑ์ ยาสู บ พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หรือพระราชบัญญัติอื่น ตามสภาพ
ปัญหาในแต่ละพื้นที่ และแนวนโยบายของกระทรวงหรือกรมที่เกี่ยวข้อง
(2) เป็นผู้ประสาน ติดตาม สนับสนุนและดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
๕. การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
(๑) งานวิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน ส่งเอกสารให้พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ เพื่อดำเนินการฟ้องคดี และแก้ต่างคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง
(2) งานคดีผู้บริโภคทางการแพทย์และสาธารณสุข
(3) งานดำเนิ น คดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติอื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
(4) งานดำเนินการฟ้องและแก้ต่างคดีปกครองตามที่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมาย
(5) รั บ มอบอำนาจการร้อ งทุ ก ข์ ในคดี อ าญา เป็ น ผู้ แ ทนในการประสานคดี กั บ พนั ก งาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง รวมทั้งจัดทำร่างคำแก้คำฟ้องคดีส่งให้
พนักงานอัยการ
๖. การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
(๑) งานพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการอุทธรณ์ โต้แย้งคำสั่ งทางปกครองตาม
กฎหมายเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
(๒) งานดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นในข้อกฎหมาย
พิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในคำอุทธรณ์ เพื่อเสนอแก่ คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมาย
กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่พจิ ารณาคำอุทธรณ์
๗. การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
(๑) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและประกาศต่างๆ
(๒) งานจัดประชุม อบรม และสัมมนาความรู้ทางด้านกฎหมาย
(๓) งานเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านกฎหมาย
(4) งานสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่บุคลากรในหน่วยงาน
8. การบังคับ...

-3๘. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
(๑) งานสืบหาหลักทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(๒) งานติดตามเร่งรัดลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
(๓) งานประสานพนักงานบังคับคดีเพื่ออายัดหรือยึด ทรัพย์ และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
หรืออายัดทรัพย์
๙. การดำเนินมาตรการทางปกครอง
(๑) งานดำเนินการเตรียมคำสั่งทางปกครอง
(๒) งานดำเนินการพิจารณาคำสั่งทางปกครอง
(๓) งานดำเนินการออกคำสั่งทางปกครอง
(๔) งานดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครอง
(๕) งานดำเนินการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
(๖) งานดำเนินการพิจารณา หรือกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๐. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
(๑) งานวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และตรวจสำนวน กรณีกฎหมายให้อำนาจพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ในการเปรี ย บเที ย บปรั บ หรื อเปรีย บเที ยบคดี ตามพระราชบั ญ ญั ติที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข
(2) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อดำเนินการด้านคดี กรณีผู้ กระทำผิดไม่ชำระ
ค่าปรับ
๑๑. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๑) งานพิจารณาการร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทอันเกิดจากการบริการทางการแพทย์ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งอันนำไปสู่ก ารฟ้องร้องดำเนินคดี โดยให้
เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุข
(2) งานระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาและการไกล่เกลี่ย โดยรวบรวม วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ ย ระงับข้อพิพาท โดยไม่
ต้องฟ้องคดีต่อศาลและเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยหรือคณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ย
(๒) การประนอมข้อพิพาท
(๓) การดำเนินข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
๑๒. การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
(๑) งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(๒) งานดำเนินการเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย
๑๓. การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติมิ ช อบในวงราชการและการส่ งเสริ ม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
(1) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
- ดำเนินการตามยุท ธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดำเนินงาน...

-4- ดำเนินงานตามมาตรการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
(2) งานเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
- การให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
- เผยแพร่เอกสารและสิ่งพิมพ์ในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
14 ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
---------------------

ผนวก 6
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 6
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. นายสานิษ ศิริปิ่น ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารงาน คือ ควบคุม กำกับ ดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษา
แนะนำแก้ไข รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. นายธวัชชัย เสือเมือง ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข คนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด
2.2 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (Pre Marketing)
2.3 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing)
2.4 งานประสานรัฐและท้องถิ่น
2.5 งานจัดการเรื่องร้องเรียน
2.6 งานวิชาการ
2.7 งานด่านอาหารและยา
2.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสาวปรารถนา ชามพูนท ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (Pre Marketing) ออกตรวจ
สถานประกอบการเพื่อประกอบการอนุญาต ออกตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการด้าน
สุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตใหม่/แกไข/เปลี่ยนแปลง
/ยกเลิก ของ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
3.2 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing) เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ สถานประกอบการและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและตามที่กฎหมาย
กำหนด ตรวจมาตรฐานประจำปี เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์/ชุดทดสอบอย่างง่าย/งานห้องปฏิบัติการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ของพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ.๒๕๑๘ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
3.3 งานจัดการเรื่องร้องเรียนด้านยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและยาเสพติดให้โทษ
3.4 ข้ อ มู ล สารสนเทศ และการรายงานของพระราชบั ญ ญั ต ิ ย า พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบั ญ ญั ติ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
3.5 งานวิชาการ
3.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. นางจรินทร์ญา...

-24. นางจรินทร์ญา คล้ายปักษี ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
4.1 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (Pre Marketing) ออกตรวจ
สถานประกอบการเพื่อประกอบการอนุญาต ออกตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการด้าน
สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตใหม่/แกไข/เปลี่ยนแปลง
/ยกเลิก ของ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
4.2 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing) เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและตามที่กฎหมาย
กำหนด ตรวจมาตรฐานประจำปี เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์/ชุดทดสอบอย่างง่าย/งานห้องปฏิบัติการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
4.3 งานจัดการเรื่องร้องเรียนด้านสถานบริการ
4.4 ข้อมูล สารสนเทศ และการรายงานของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
4.5 งานวิชาการ
4.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. นางสาวพรยมล แซ่จุง ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
5.1 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (Pre Marketing) ออกตรวจ
สถานประกอบการเพื่อประกอบการอนุญาต ออกตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการด้าน
สุ ข ภาพให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที ่ ก ฎหมายกำหนดก่ อ นออกใบอนุ ญ าต ออกใบอนุ ญ าตใหม่ / แก ไข/
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ของ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
5.2 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing) เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและตามที่กฎหมาย
กำหนด ตรวจมาตรฐานประจำปี เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์/ชุดทดสอบอย่างง่าย/งานห้องปฏิบัติการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
5.3 งานจัดการเรื่องร้องเรียนด้านอาหาร
5.4 ข้อมูล สารสนเทศ และการรายงานของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
5.5 งานวิชาการ
5.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นางสาวจริยา จิตประดับ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
6.1 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ส ุขภาพและบริการสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (Pre Marketing) ออกตรวจสถาน
ประกอบการเพื่อประกอบการอนุญาต ออกตรวจสถานที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการด้านสุขภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตใหม่/แกไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ของพระราชบัญญัติ
เครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕58 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑
6.2 งานควบคุม...

-36.2 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing) เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ สถานประกอบการและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและตามที่กฎหมาย
กำหนด ตรวจมาตรฐานประจำปี เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์/ชุดทดสอบอย่างง่าย/งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ
ผลิ ตภั ณฑ์ ของพระราชบั ญ ญั ต ิ เ ครื ่ อ งสำอาง พ.ศ.๒๕58 พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ั ต ถุ อ ั น ตราย พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑
6.3 งานจัดการเรื่องร้องเรียนเครื่องสำอาง วัตถุอันตรายและเครื่องมือแพทย์
6.4 ข้อมูล สารสนเทศ และการรายงานของพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕58 พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑
6.5 งานวิชาการ
6.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. นางสาวปรุงใจ ปาจรียานนท์ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
7.1 งานบริหารเวชภัณฑ์
7.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑตามมาตรฐาน ๙ ดาน
7.1.2 จัดหาเวชภัณฑเพื่อลดตนทุน คาใชจายโดยการจัดซื้อรวมจังหวัด/เขต
7.1.3 นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบภายใน
7.2 งานพัฒนาความปลอดภัยดานยา การเฝาระวังอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
และปองกันการเกิดซ้ำ
7.3 งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ/งานวิชาชีพเภสัชกรรมรวมกับเภสัชกรและสหวิชาชีพพัฒนางานเภสัชกรรมใน
หนวยบริการปฐมภูมิใน 3 ระดับ
7.4 งานการใช้ยาสมเหตุผล (RDU)
7.5 งานจัดการเรื่องร้องเรียน
7.6 ข้อมูล สารสนเทศ และการรายงานของการบริหารเวชภัณฑ์
7.7 งานวิชาการ
7.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. นางสาววันบูชา เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
8.1 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (Pre Marketing) ดูแลระบบ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ให้คำแนะนำ/รับคำร้อง/ประสานและออกตรวจสถาน
ประกอบการ ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญ ญั ติ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชกำหนด
ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕58 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติส ถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ถานประกอบการเ พื ่ อ สุ ข ภาพ
พ.ศ. 2559
8.2 งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของผู้ประกอบการ
8.3 ผู้อำนาวยการศูนย์ One Stop Service Center
8.4 งานจัดการ...
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8.5 งานวิชาการ
8.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. นางสาวกาญจนชนก แผ่นทิพย์ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
9.1 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ส ุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing) เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ควบคุมกำกับด้านโฆษณาของผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
พ.ศ.๒๕58 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
9.2 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
9.3 งานจัดการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ และระบบฐานข้อมูลเรื่อง
9.4 งานวิชาการ
9.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
10.1 งานอาหาร
10.1.1 งาน Clean Food Good Taste ร้านอาหารและแผงลอย
10.1.2 งานตลาดน่าซื้อ
10.1.3 งานมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
10.1.4 งานอาหารปลอดภัย/สารปนเปื้อนในอาหาร
10.2 งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
10.3 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด
10.4 งานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
10.5 งานวิชาการ
10.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11. นางสาวจันทนี สัตยรุ่งเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
11.1 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing) เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ สถานประกอบการและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและตามที่กฎหมาย
กำหนด ตรวจมาตรฐานประจำปี เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์/ชุดทดสอบอย่างง่าย/งานห้องปฏิบัติการ
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ งานเฝ้ า ระวั ง และแก้ ไขปั ญ หาการโฆษณาไม เหมาะสม ของพระราชบั ญ ญั ต ิ อ าหาร
พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓
พระราชบัญญัติ...

-5พระราชบั ญ ญั ต ิ เ ครื ่ อ งสำอาง พ.ศ.๒๕58 พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ั ต ถุ อ ั น ตราย พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติส ถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
11.2 ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด
11.3 งานสารบรรณและสารสนเทศ
11.4 งานจัดการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
11.5 งานวิชาการ
11.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12. นางสาวโสพิศ เขามะหิงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
12.1 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ส ุขภาพและบริการสุขภาพก่อนออกสู่ตลาด (Pre Marketing) ให้
คำแนะนำ/รับคำร้อง/ประสานและออกตรวจสถานประกอบการเพื่อประกอบการอนุญาต ออกตรวจสถานที่
ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการด้านสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนออก
ใบอนุญาต ออกใบอนุญาตใหม่/แกไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ถานประกอบการเพื ่ อ สุ ข ภาพ
พ.ศ. 2559
12.2 งานควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
ควบคุมกำกับ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด ตรวจมาตรฐาน
ประจำปี เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์/ชุดทดสอบอย่างง่าย/งานห้องปฏิบัติการคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
12.3 งานจัดการเรื่องร้องเรียนด้านสถานบริการ
12.4 งานวิชาการ
12.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
13. นายนวพรรษ นาครอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
13.1 งานประสานรัฐและท้องถิ่น
13.1.1 งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP / Primary GMP)
13.1.2 ให้คำแนะนำมาตรฐานการผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
13.1.3 สนับสนุนให้ไดรับมาตรฐาน อย. และ Primary GMP
13.2 งานถ่ายโอนมอบอำนาจภารกิจงาน คบส.สู่ท้องถิ่น
13.3 งานพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสนั บสนุนส่งเสริมการทำงานของภาคีเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสมุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กร
ผู้บริโภคภาคประชาชน ฯลฯ
13.4 งานพัฒนาศักยภาพผูบริโภคใหมีความรู มีความตระหนักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ถูกตองเหมาะสม
13.4.1 ชมรมคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน (อย.นอย)
13.4.2 กิจกรรม รณรงคใหความรูแกประชาชน
13.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14. นายชรัช...

-614. นายชรัช ทิพย์วัลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
14.1 งานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
14.2 งาน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560
14.3 งานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
14.4 งานสารบรรณและสารสนเทศ
14.5 งานจัดการเรื่องร้องเรียน
14.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 7
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 7
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. นายสมบัติ สมบัติวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ การดำเนินการ กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
1.1 เป็นหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.2 งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัด
1.3 งานประสานติดตาม สถานการณ์การเงินการคลัง
1.4 ติดตาม ควบคุมกำกับ และประเมินผลงานตามภารกิจ และตัวชี้วัดที่กลุ่มงานรับผิดชอบ
1.5 งานด้านประกันสุขภาพ
1.6 งานด้านการเงินการคลัง
1.7 งานด้านบัญชีสุขภาพ
1.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นายสุรชัย เทียมพูล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานประกัน
สุขภาพ คนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 งานการเงินการคลัง ระดับจังหวัด
2.2 งานการเงินการคลัง ระดับเขต
2.3 งานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสาวมะลิวัลย์ อยู่ทองหลาง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า
กลุ่มงานประกันสุขภาพ คนที่ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 งานคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียนการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (ไม่ใช่เรื่องรูปแบบบริการ)
3.2 กองทุนประกันสังคม
3.3 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3.4 งานบริหารจัดการลูกหนี้
3.5 งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
3.6 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพ
3.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาวกิตติมา ชมสนธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
4.1 งานการเงินการคลัง (งานด้านบัญชีสุขภาพ)
4.1.1 ตรวจสอบภายใน 5 มิติ
4.1.2 ค่าตอบแทน ฉ 11 ฉ 12
4.1.3 Planfin
4.1.4 ต้นทุน
4.1.5 รายงาน...

-24.1.5 รายงานการเงินการคลัง
4.2 งานบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. นางสาววราภรณ์ ตะบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
5.1 งานกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว
5.2 งานกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
5.3 งานบริหารการชดเชยและตรวจสอบเวชระเบียน
5.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 8
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 8
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้าชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. นางกชพรรณ หาญชิงชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
1.1 งานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐาน
1.2 งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
1.3 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ
1.4 งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1.5 งานพัฒนาระบบส่งต่อ
1.6 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.7 งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
1.8 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1.9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสมัชชาสุขภาพ,งานสุขภาพดีวิถีพอเพียง 4 ดี เป็นต้น
2. นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ คนที่ 1 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 หัวหน้างานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
2.2 งานพัฒนา Primary Care (พัฒนา อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน)
2.3 งานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระดับชุมชน (อสค.)
2.4 งานสมัชชาสุขภาพ
2.5 งานสุขภาพดีวิถีพอเพียง 4 ดี
2.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสาวรำไพร คำฉัตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 งานพัฒนาสนับสนุนการจัดการฐานข้อมูลค่าป่วยการ อสม. เชิงรุก
3.2 งานสนับสนุนการพัฒนาและการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด/เขต
3.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. นายธีระ แสงสุรเดช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ คนที่ 2 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบงาน คือ
4.1 หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
4.2 งานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
4.3 งานตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (RRHL-Risk Response for Health Literacy)
4.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. นายภัททิยะ...

-25. นายภัททิยะ สุขโข ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
5.1 งานผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ รายเดือน
5.2 งานออกแบบสื่อและนิทรรศการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ
5.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นางสาววิไลลักษณ์ พรหมรุกชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบงาน คือ
6.1 งานผลิตสื่อเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
6.2 งานบริการจัดการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข
6.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. นายณัฐกริช โกมลศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ คนที่ 3 และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐานใน
โรงพยาบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
7.1 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพบริการทุกมาตรฐานในโรงพยาบาล
7.2 งานพัฒนาระบบรับ ส่งต่อ (Referral System) (Refer In, Refer Back (IMC)
7.3 งานพัฒนาระบบดูแลต่อเนื่อง (Continuity of care: COC)
7.4 งานพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ(ER คุณภาพ)
7.5 งานพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA
7.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. นางสาวภคภรณ์ ธงเทียว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
8.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุณภาพระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (LAB)
8.2 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุณภาพระบบงานรังสีวินิจฉัย (X-RAY)
8.3 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในโรงพยาบาล ทั้ง 7 ด้าน
8.4 งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการพยาบาล (QA)
8.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. นางสาววรรณิภา เกลื้ยงสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
9.1 หัวหน้างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ
9.2 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
9.3 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)
9.4 งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
9.5 งานพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ PCC (Primary Care Cluster)
9.6 งานพัฒนาระบบสุขภาพในเรือนจำ
9.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 9
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 9
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
1. นางสาวศยา ศรีสามารถ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
1.1 งานสนับสนุนบริการทันตกรรมในหน่วยบริการทุกระดับ
1.1.1 งานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว)
1.2 งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
1.2.1 Service plan
1.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นายสุภรัฐ แย้มมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
คนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 งานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ
2.2 งานส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มวัยทำงาน
2.3 กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ กลุ่ม NCD
2.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางนคลธร พิณแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่ม งาน
ทันตสาธารณสุข คนที่ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 งานส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มวัยผู้สูงอายุ และงานผู้พิการ
3.2 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
3.3 งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ
3.3.1 Service plan
3.4 ข้อมูลทันตบุคลากรและยูนิตทันตกรรม
3.5 งานวิชาการ
3.5.1 แผนงานโครงการ
3.5.2 รายงานตัวชีว้ ัด
3.5.3 จัดทำรายงานการตรวจราชการ
3.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาวเมณิสา วัลยานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
4.1 งานส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ได้แก่ วัยกลุ่มแม่และเด็ก
4.2 งานสนับสนุนบริการทันตกรรมในหน่วยบริการทุกระดับ
4.2.1 จัดซื้อร่วม
4.3 งานวิจัย...

-24.3 งานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้อง
4.3.1 งานสนับสนุนให้มีการวิจัยในพื้นที่
4.3.2 งานวิจัยทันตสาธารณสุข
4.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. นางสาวสุภาวรรณ พวงษ์สัตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
5.1 งานส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น
5.2 งานหน่วยทันตกรรม พอ.สว. และหน่วยทันตกรรมพระราชทานอื่นๆ
5.3 งานวันทันตสาธารณสุข
5.4 งานโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
5.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นางสาวปราณีต เกตุชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
6.1 งานส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มวัยเรียน
6.2 โรงเรียน ตชด.
6.3 งานข้อมูล HDC และข้อมูล 43 แฟ้ม
6.4 งานควบคุมภายใน
6.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 10
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 10
บัญชีมอบหมายในหน้าทีข่ องข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
เกี่ยวกับงานต่อไปนี้
1.1 งานบริหารกำลังคน
1.1.1 งานวางแผนกำลังคน
1.1.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1.1.3 งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
1.1.4 ทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.1.5 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1.1.6 งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และงานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
1.1.7 งานเงินเดือน
1.2 งานพัฒนาบุคลากร
1.2.1 งานพัฒนาบุคลากร (ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิชาการ)
1.2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย
1.2.3 งานลาศึกษาและฝึกอบรม
1.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า
กลุ่ มงานบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คค คนที่ 1 และปฏิ บั ติห น้ าที่หั ว หน้ างานพั ฒ นาบุ คลากร รับผิ ด ชอบในการ
วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานในงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 การจั ดทำแผนยุ ทธศาสตร์ ด้านบริหารทรัพยากรบุ คคลระดับจังหวัดและสำนั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดสระแก้ว
2.2 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะบุคลากร
2.3 การพัฒนาวิชาการและงานวิจัยระดับจังหวัด
2.4 การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูบุคลากร คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นต่างๆ
2.5 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในระดับจังหวัดสระแก้ว
2.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.6.1 การจัดทำ ติดตามและสรุปความก้าวหน้า แผนงานโครงการประจำปี ของกลุ่มงาน
2.6.2 รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดของจังหวัด/ เขต/ กระทรวง
2.6.3 การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพต่างๆ
2.6.4 การควบคุมกำกับ ติดตาม และนิเทศ งานด้านทรัพยากรบุคคล
2.6.5 งานของสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญฯ สาขาสระแก้ว
3. นางณัฐภรณ์...

-23. นางณัฐภรณ์ มลิจาร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 วางแผน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตาม IDP และตามภารกิจ
3.2 ดำเนินการจัดสรรทุน และสนับสนุนการผลิตบุคลากรพยาบาล และสหวิชาชีพของวิทยาลัยในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
3.3 การฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข และหลักสูตรทางการบริหารเฉพาะตำแหน่ง
3.4 การพัฒนาบุคลากรก่อนประจำการ (ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่และบุคลากรใหม่ทุกประเภท)
3.5 การดำเนินงานด้านการเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรสายงานแพทย์ที่ชดใช้ทุน
3.6 การลาศึ กษา และการฝึ ก อบรมหลั กสู ตรเฉพาะทาง ของข้ าราชการ ลู กจ้ างประจำ พนั กงาน
กระทรวงสาธารณสุข
3.7 การสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
3.8 ดำเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ
3.9 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาวกฤษณี ประยงค์เพ็ชร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
4.1 การสนับสนุนการพิจารณาจริยธรรมวิจัยมนุษย์
4.2 ประสานและดำเนินการในการร่วมประชุมและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ
4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
4.4 การจัดทำคลังข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย
4.5 การพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และชมรมจริยธรรม
4.6 การพัฒนาองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4.7 ประสาน ดำเนินงานเกีย่ วกับการขอศึกษาดูงาน และการรับศึกษาดูงานด้านต่างๆ
4.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.8.1 งานธุรการในกลุ่มงานคนที่ 1
4.8.2 ระบบบันทึกการขออนุมัติไปราชการและฝึกอบรม
5. นางสาวสมใจ พันธุเวช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
บริห ารทรัพ ยากรบุ คคล คนที่ 2 และปฏิบัติห น้ าที่หั ว หน้างานบริห ารกำลั งคน รับ ผิ ดชอบในการวางแผน
ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานในงานบริหารกำลังคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
5.1 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง
5.2 การให้ขา้ ราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
5.3 ให้ขา้ ราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
5.4 จัดสรรเงินรางวัลประจำปี
5.5 โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (HROPS)
5.6 โครงสร้างหน่วยงาน
5.7 การบริหารตำแหน่งว่าง
5.8 การสรรหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ระดับชำนาญการพิเศษ ว 22/40
5.9 การสรรหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ระดับเชี่ยวชาญ ว 31/53
5.10 การสรรหา...

-35.10 การสรรหาระดับเชี่ยวชาญ
5.11 การแต่งตั้งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
5.12 การสรรหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.13 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นางรัศมี โคตรโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
6.1 การประเมิ นผลงานเพื่ อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งสำหรับผู้ ปฏิ บั ติงานที่ มี ประสบการณ์ (ตำแหน่ ง
ประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง 8 ลงมา (เลื่อนตาม ว 10 ทีเ่ ป็นตำแหน่งเลื่อนไหล)
6.2 การเปลี่ยนสายงานของข้าราชการ
6.3 การขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์
ทักษะและสมรรถนะ
6.4 การประเมินบุคคลและผลงาน ตาม ว 34/47
6.5 เลื่อนระดับควบ
6.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. นางสาวณภัค ศรีวิลยั ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
7.1 แก้ไขเงินเดือนข้าราชการเนื่องจากมีการเลื่อนระดับย้อนหลัง
7.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
7.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7.4 การจัดทำเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
7.5 การคัดเลือกข้าราชการตาม ว 960 (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับชำนาญการ
ตำแหน่งอื่น ระดับชำนาญการพิเศษ)
7.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง และรักษาราชการแทน กรณีการคัดเลือก
7.7 เลื่อนระดับตาม ว 22/40 คัดเลือก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับอาวุโส
7.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. นางสาวธมพร ศรียาโยชน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
8.1 การบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการทุกสายงาน ทุกประเภท
8.2 การรับรายงานตัวแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร และการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ
8.3 การย้ายแพทย์ชดใช้ทุนปี 1 ขึน้ ปี 2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการประจำในโรงพยาบาล
8.4 การดำเนินการเกี่ ยวกับพนักงานราชการ , พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
(ยกเว้นการย้ายและลาออก)
8.5 การทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ
8.6 การจัดทำแผนยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
8.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

9. นางสาวไพลิน...

-49. นางสาวไพลิน วัตมะณี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
9.1 การย้าย โอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
9.2 การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ทาง Website
9.3 การจัดทำคำขอรับบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
9.4 การสมัครเข้ากองทุนและการจัดทำคำขอรับเงิน กบข. และ กสจ.
9.5 การสำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ และจัดทำประกาศลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ
9.6 การลาออกจากราชการของข้ า ราชการ , ลู ก จ้ า งประจำ , พนั ก งานราชการ และพนั ก งาน
กระทรวงสาธารณสุข
9.7 การออกหนังสือรับรองต่างๆ
9.8 การรายงานข้าราชการเสียชีวิต
9.9 การขอแก้ไข วันเดือนปีเกิด ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
9.10 ผู้ประสานงานสมาคมข้าราชการบำนาญของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
9.11 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. นางสาวเกษราพร จันทร์ศิริ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
10.1 การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
10.2 การจัดทำและตรวจสอบแบบคำขอ พ.ต.ส.
10.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
10.4 การปรับระดับและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
10.5 การจัดทำบัญชีลงเวลาการปฏิบัตริ าชการ ตรวจสอบและควบคุมการลาของข้าราชการ, พนักงานราชการ,
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
10.6 การเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่ อตัว - ชื่อสกุล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
10.7 การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัว)
10.8 การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและการไปราชการทหาร
10.9 การรายงานการเพิ่มวุฒิการศึกษา
10.10 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 11
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 11
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. นายนพดล ทาทิตย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
1.1 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
1.2 งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA)
1.3 งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA/EIA) ในพื้นที่ทั่วไป และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.4 งานกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขต
พื้นทีอ่ ำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์
1.5 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.5.1 สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (GREEN & CLEAN Hospital)
1.5.2 มาตรฐานสถานประกอบการ และการตรวจประเมินรับรองสถานที่ สถานประกอบการ
ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นายเอกชัย หอมชื่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 งานกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขต
พื้นที่อำเภอวัฒนานคร คลองหาด อรัญประเทศ โคกสูง และตาพระยา
2.2 งานเลขาคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
2.3 งานเลขาคณะกรรมการเปรียบเทียบ
2.4 งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (ในส่วนของงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค)
2.5 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.5.1 การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และมูลฝอยติดเชื้อ
2.5.2 สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
2.5.3 สุขาภิบาลและพัฒนาสถานที่ สถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.6 งานสารบรรณและธุรการ ภายในกลุ่มงาน
2.7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 12
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 12
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
1. นางอรพิน ภัทรกรสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
1.1 การบริหารจัดการต่างๆ ได้แก่ การควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมิ นผล และให้
คำแนะนำปรึกษา นิเทศงาน และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานอุบัติเหตุ
และการแพทย์ฉุกเฉิน
1.2 งานประสานและร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่องานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
1.3 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่องานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
1.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นางสาวธนัชญา ปิงกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด คนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง)
2.1 งานประสานและร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2.2 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นายศิรธันย์ สุนทรอัครพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (มะเร็งและอื่นๆ)
3.2 งานประสานและร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ สาขามะเร็งและอื่นๆ
3.3 งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
3.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 13
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 13
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานคือ
1.1 วางแผนยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ
1.2 งานพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1.3 งานนิเทศงาน ประเมินผลการดำเนินงาน
1.4 งานควบคุม กำกับ และดูแลงานในความรับผิดชอบ
1.5 งานควบคุมกำกับตามแผนงานโครงการ/ตามตัวชี้วัด
1.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.6.1 การขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร
2. นางสาวนุชรี บวงสวง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 งานจัดทำ/รวบรวมแผนงานโครงการ
2.2 งานพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการรัฐ- เอกชน
2.3 งานผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2.4 การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้านการแพทย์แผนไทย
2.5 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน
2.6 งานส่งเสริมพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
2.7 งานสนับสนุนการดำเนินงานการจัดบริการ (สปสช.)
2.8 ระบบข้อมูลต่างๆ/-การตรวจสอบข้อมูล/การจัดสรรงบ/การขอขึ้นทะเบียน
2.9 งานศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
2.10 โครงการพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.11 คลินิกกัญชา
2.12 เมืองสมุนไพร (ระบบบริการ/การฝึกอบรม)
2.13 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2.14 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสาวหทัยชนก บุญปก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 งานคุ้มครองและส่งเสริมภูมปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
3.1.1 งานสำรวจ/รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและขึ้นทะเบียนสิทธิการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
3.1.2 งานตรวจสอบ...

-23.1.2 งานตรวจสอบและควบคุมการละเมิดสิทธิภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
3.1.3 งานคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดสมุนไพร
3.1.4 งานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย
3.1.5 งานรายงานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
3.2 งานพัฒนาระบบยาสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว
3.3 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์/สมุนไพรแบบครบวงจร
3.3.1 การสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.4 โครงการพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.4.1 โครงการเมืองสมุนไพร
3.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาวชญาภา กันพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
4.1 งานถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
4.2 งานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน
4.3 งานพัฒนาระบบข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย
4.4 งานออกหน่วยประชาสัมพันธ์ตามงานต่างๆ (มหกรรม/ออกบูช)
4.5 การศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย
4.6 ฝึกงานนักศึกษาแพทย์แผนไทย/บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
4.7 งานรวบรวม ผลการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มงาน
4.8 งานระบบรายงาน/สารบรรณของฝ่าย
4.9 งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ของฝ่าย
4.10 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.10.1 งานรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มงาน
4.10.2 งานรวบรวมวาระการประชุม คปสจ.
5. นางสาวสุกัญญา พุดเผือก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน คือ
5.1 งานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย รพ.วัฒนานคร(สาขาสระแก้ว)
5.1.1 พัฒนาระบบบริการของศูนย์ฯ
5.1.2 ให้บริการรักษาพยาบาล/ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพและให้คำปรึกษา (ทำบัตร/ซักประวัติ/
ตรวจรักษาผู้ป่วย/จ่ายยาสมุนไพร/ควบคุมดูแลการอบ/ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ)
5.๑.๓ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
5.๑.๔ ออกใบเสร็จรับเงิน
5.1.๕ สรุปและรายงานประจำวัน และผลงานประจำปีของศูนย์ส่งเสริมฯ
5.2 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นางบุญทม...

-36. นางบุญทม หนาสมัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
6.1 งานบริการ
6.1.1 ตรวจก่อนการให้หัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
6.1.2 ให้บริการด้านการนวด/การอบ/การประคบ
6.1.3 เตรียมความพร้อมของคลินิกก่อนและหลังการให้บริการ
6.1.4 ให้คำปรึกษาก่อนและหลังให้บริการ
6.2 งานดูแลความสะอาดของคลินิกและบริเวณรอบๆคลินิก
6.3 งานออกหน่วยการจัดบริการด้านแพทย์แผนไทย
6.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. นายสุวรรณ พรมน้อย ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
7.1 งานบริการ
7.1.1 ตรวจก่อนการให้หัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
7.1.2 ให้บริการด้านการนวด/การอบ/การประคบ
7.1.3 เตรียมความพร้อมของคลินิกก่อนและหลังการให้บริการ
7.1.4 ให้คำปรึกษาก่อนและหลังให้บริการ
7.2 งานดูแลความสะอาดของคลินิกและบริเวณรอบๆคลินิก
7.3 งานออกหน่วยการจัดบริการด้านแพทย์แผนไทย
7.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 14
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 14
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
1. นายอนุสรณ์ คัฒจรรย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบ
และควบคุมภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
1.1 งานตรวจสอบภายใน
1.2 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND
TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA )
1.3 งานแผนงานโครงการงบประมาณ และติดตามประเมินผลในงานตรวจสอบภายใน
1.4 งานตรวจสอบและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1.4 งานพัฒนางานวิชาการ/งานวิจัย
1.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานตรวจราชการและติดตามประเมินผล
2. นางสาววรางคณา ศิวิลัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้างานตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน คนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในงานตรวจสอบภายใน
2.2 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND
TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA )
2.3 งานจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี
2.4 งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
2.5 งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและการพัสดุในงานตรวจสอบภายใน
2.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผนวก 15
บัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ 120 / 2562
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ผนวก 15
บัญชีมอบหมายในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ของ งานสุขภาพจิต และยาเสพติด
1. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสุขภาพจิต และยาเสพติด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
1.1 งานบริหาร
1.2 งานแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
1.3 ควบคุมกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานยาเสพติด สุขภาพจิตและ
โครงการ TO BE NUMBER ONE
1.4 งานยาเสพติดและบำบัดยาเสพติด
1.4.1 งานงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด
1.4.2 บริหารจัดการองค์กรงานยาเสพติดของหน่วยงานแบบบูรณาการ
1.4.3 สนับสนุนด้านการบำบัดรักษายาเสพติดของหน่วยงาน/เครือข่ายสถานบำบัดและฟื้นฟู
สภาพยาเสพติดในจังหวัด
1.4.4 งานพัฒนาคุณภาพสถานบำบัดยาเสพติด (HA) และ พบยส.
1.4.5 งานวิทยากร
1.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. นางสาวปิยะมาศ ตามศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้างานสุขภาพจิต และ
ยาเสพติด คนที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
2.1 งานสุขภาพจิต
2.2 งานแผนงาน/โครงการของกลุ่มงานและงบประมาณสุขภาพจิต
2.3 งานควบคุมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย
2.4 งานสุขภาพจิตในชุมชน และเครือข่าย
2.5 งานป้องกันและดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
2.6 งานพัฒนา
2.7 งานบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
2.8 งานข้อมูลระบบ (ฆ่าตัวตาย/ซึมเศร้า/ADHD) ที่เกี่ยวข้อง
2.9 งานวิทยากร
2.10 งานตรวจสอบภายใน (ปย.)
2.11 งานข้อมูล/ผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดประจำเดือน
2.12 งานวิจัยของกลุ่มงาน
2.13 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. นางสาวรุจิรา...

-23. นางสาวรุจิรา โตหนองหว้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้างานสุขภาพจิต และยาเสพติด
คนที่ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน คือ
3.1 งาน TO BE NUMBER ONE
3.1.1 งานแผนงาน/โครงการ/งบประมาณโครงการ TO BE NUMBER ONE
3.1.2 ขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท
3.1.3 งานข้อมูลสมาชิก/รวบรวมผลการดำเนินงาน
3.1.4 ขับเคลื่อนและดำเนินงาน/กิจกรรม ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
3.1.5 ดูแล จัดหา จัดทำทะเบียน และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการและสื่อระดับจังหวัด
3.1.6 ดูแล facebook : WE ARE TO BE NUMBER ONE SAKAEO
3.1.7 งานวิทยากร
3.2 งานยาเสพติด ในส่วนการประสานงานและระบบข้อมูล บสต.
3.3 งานธุรการ รับ-ส่งหนังสือ
3.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

