
รายละเอียดที่รับผิดชอบในกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 

งานโรคไม่ติดต่อ 

(๑.) นางจ าดี  ศิริสมันวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 

       รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE Dancercise 
๑. รณรงค์ปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสนิยมที่เอ้ือต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

(ยุทธศำสตร์๑) 
     - จัดกำรแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE Dancercise ระดับจังหวัดและเข้ำร่วมกำรแข่งขัน     

ระดับภำคและประเทศ 
 - จัดกำรแข่งขันประกวดผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและเข้ำ           

 ร่วมกำรแข่งขันประกวดระดับภำคและประเทศ 
 - จัดประกวดเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOLS)  

ระดับจังหวัดและเข้ำร่วมกำรแข่งขันประกวดระดับภำคและระดับประเทศ 
๒. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
๓. ท ำแผนด ำเนินงำนและแผนงบประมำณ   
๔. ควบคุม ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
๕. งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย 
 

( ๒ ).  นางลัดดา   อาแวบือซา ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ        

งานยาเสพติด 
 

๑. ประสำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนค้นหำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดและผู้เสพ/ ผู้ติดซ้ ำ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่  
๒. สนับสนุนติดตำมดูแล ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำ ครบ ๑ ปี เพื่อป้องกันกำรกลับไปเสพ/ติดซ้ ำ  
๓. กำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบรำยงำนระบบติดตำมและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด 
 (บสต.)ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  
๔. พัฒนำคุณภำพกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด ในคลินิกบ ำบัดรักษำ ในสถำน

บริกำรสำธำรณสุข ให้มีประสิทธิภำพ  
๕. พัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหำยำเสพติด โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน

และสังคม  
๖. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร ด้ำนควำมรู้และทักษะในกำรคัดกรองผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
๗. ส่งเสริม พัฒนำและสนับสนุนในกำรพัฒนำระบบงำนยำเสพติดด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน

สำธำรณสุข (พบยส.)  
๘. พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ป่วยยำเสพติดบุคคลต้นแบบเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข ทุกระดับ  
๙. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนและโครงกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด 
๑๐. พัฒนำคุณภำพสถำนบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดให้ผ่ำนเกณฑ์ HA ยำเสพติด  
๑๑. อบรมพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนยำเสพติด(บสต.ใหม่) 
๑๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะอนุกรรมกำรฯยำเสพติดยุทธศำสตร์ที่ 2 และผู้เกี่ยวข้องทุก ๓ เดือน 



๑๓. ประสำนกำรบูรณกำรและมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ  เอกชน องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๑๔. ผลักดันให้ รพ.สต.จัดตั้งคลินิกให้ค ำปรึกษำด้ำนยำเสพติด 
๑๕. ดูแล ควบคุม ก ำกับ ติดตำมและประสำนงำนตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๑๖. ประสำนงำนเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๑๗. สนับสนุนกำรบริกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด (Harm Reduction) 
๑๘. งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 

( ๓ ) นายนพดล  นพสุวรรณ ต าแหน่งนายช่างเทคนิค ช านาญงาน 
 

               ๑. รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับจังหวัด และอ าเภอด้านการก ากับดูแล 
จัดท าแผน ด าเนินการ ควบคุมประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคีเครือข่าย องค์กรเอกชน 
ชุมชน  ที่เกี่ยวข้อง 

     ๒. ด าเนินการตรวจสอบการกระท าความผิดตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ตรวจเตือน/บังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับทีมเฉพาะกิจในจังหวัด/อ าเภอ  ตลอดจน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสตูล รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

      ๓. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ ช่วยผู้เสพ ผู้ดื่ม ให ้ลด ละ เลิก พัฒนาบุคลากร  
ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ  

      ๔ ดูแลระบบวิทยุสื่อสาร ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
๕ งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ( ๔ ) นายสุทธิมาศ  บินสอาด ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 

  1 รับผิดชอบงาน เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง  
  1.1 จัดท าแผนงาน / โครงการบูรณาการฯ 
  1.2 แต่งตั้งคณะท างาน NCD Board ระดับจังหวัด 
  1.3 พัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
  1.4 วิเคราะห์สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
  1.5 สรุปผลการด าเนินงานเพื่อรับตรวจราชการและรายงานกระทรวงฯ 
  1.6 เบิกจ่ายงบประมาณ 
  1.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 

 2 งานโรคปอดอุดั้นเรื้อรัง ในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอด้านการก ากับดูแล ด าเนินการ ควบคุม
ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานกับพ้ืนที่และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานแบบบูรณาการ 



  2.2 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
  2.3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดรับ Service Plan 
  1.4 สรุปผลการด าเนินงานเพื่อรับตรวจราชการและรายงานกระทรวงฯ 
  1.5 เบิกจ่ายงบประมาณ 

 3 งานโรคไต 
  3.1 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
  3.2 วิเคราะห์สถานการณ์โรคไต 

 4 งานโรคตา 
  4.1 วิเคราะห์สถานการณ์โรคตา 

 ๕ งานโรคหลอดเลือดหัวใจ 
  5.1 นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานแบบบูรณาการ 
  5.2 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
  5.3 สรุปผลการด าเนินงานเพื่อรับตรวจราชการและรายงานกระทรวงฯ 
  5.4 เบิกจ่ายงบประมาณ 

 ๖ งานโรคหลอดเลือดสมอง 
  6.1 นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานแบบบูรณาการ 
  6.2 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา 
  6.3 สรุปผลการด าเนินงานเพื่อรับตรวจราชการและรายงานกระทรวงฯ 
  6.4 เบิกจ่ายงบประมาณ  
 ๗ EOC (ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข) 
 ๘ จมน้ า 
 ๙ งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
( ๕ ) นางสาวนีสรีน  สาเร๊ะ 

 1 รับผิดชอบงาน เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง  
  1.1 จัดท าแผน Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ ระดับจังหวัด และระดับเขต 
  1.2 ถอดบทเรียนการด าเนินการด าเนินงาน NCD Clinic 
  1.3 ประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน NCD Clinic 

 2 งานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอด้านการก ากับดูแล ด าเนินการ ควบคุม
ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานกับพ้ืนที่และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 จัดท าแผน Service Plan สาขาCOPD ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิระดับจังหวัด และ
ระดับเขต  
  2.2 จัดท ามาตรฐานและแนวทางการด าเนินงาน Service Plan สาขา COPD 
  2.3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดรับ Service Plan 

 3 งานโรคไต 
  3.1 จัดท าแผนงาน / โครงการ 



  3.2 จัดท าแผน Service Plan สาขาโรคไต ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิระดับจังหวัด และ
ระดับเขต 
  3.3 ถอดบทเรียนการด าเนินการด าเนินงาน NCD Clinic เพ่ือต่อยอด CKD Clinic 
  3.4 จัดท ามาตรฐาน แนวทางการด าเนินงาน CKD Clinic 
  3.5 พัฒนา CKD Clinic ใน รพท/รพช 
  3.6 ประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน CKD Clinic 
  3.7 พัฒนาศักยภาพจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต 
  3.8 พัฒนาการให้บริการ CAPD 
  3.9 สรุปผลการด าเนินงานเพื่อรับตรวจราชการและรายงานกระทรวงฯ 
  3.10 เบิกจ่ายงบประมาณ 
  3.11 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 4 งานโรคตา 
  4.1 จัดท าแผน Service Plan สาขาโรคไต ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิระดับจังหวัด และ
ระดับเขต 
  4.2 คัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอาย ุ
  4.3 ด าเนินงานตาม Service Plan สาขาจักษุ 
  4.4 พัฒนาศักยภาพจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโรคตา 
  4.5 สรุปผลการด าเนินงานเพื่อรับตรวจราชการและรายงานกระทรวงฯ 
  4.6 เบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 ๕ งานโรคหลอดเลือดหัวใจ 
  5.1 จัดท าแผน Service Plan สาขาโรคไต ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิระดับจังหวัด และ
ระดับเขต 
  5.2 จัดท ามาตรฐานและแนวทางการด าเนินงาน 
  5.3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดรับ Service Plan สาขาหัวใจ 

 6 งานโรคหลอดเลือดสมอง 
  6.1 จัดท าแผน Service Plan สาขาโรคไต ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิระดับจังหวัด และ
ระดับเขต 
  6.2 จัดท ามาตรฐานและแนวทางการด าเนินงาน     
  6.3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดรับ Service Plan สาขาหลอดเลือดสมอง   

 7 รับผิดชอบงาน Paralitive Care เพ่ือการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง 

  - ติดตามการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระยะสุดท้ายทุกรายและต้องได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองได้รับยา opioids 

  - เยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน พร้อมทีมในพื้นที่  
 



รับผิดชอบงานงานมะเร็ง 
       ๑. ด าเนินงานตามนโยบายการด าเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
       ๒. งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ                   
       ๓. จัดท าแผนในการด าเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคมะเร็ง  
       ๔. งานพัฒนาระบบริการในสถานบริการ(Service Plan) สาขามะเร็ง 
       ๕. จัดท าแผนงบประมาณการด าเนินงาน                                          
      ๖. รณรงค์การคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก                        
       ๗. งานประเมินภาวะเสี่ยงโรคมะเร็ง   
       ๘. งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคมะเร็ง 
       ๙. งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ                        
       ๑๐. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบรายงานโรคมะเร็ง 
       ๑๑. ระบบติดตามและระบบเฝ้าระวัง 
       ๑๒. งานติดต่อประสานงานเครือข่าย 
       ๑๓. สรุปผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง     
       ๑๔. นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                                      
       ๑๕. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
( ๖ ) นางอรนุช  ณ  นคร  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

1. งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.1 จัดท าแผนงาน /โครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.2 บริหารจัดการองค์กรฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินตามหลักสูตรท่ีก าหนด  

และขออนุมัติประกาศนียบัตร  
1.3 อบรมพัฒนาความรู้และทักษะ บุคลากรการแพทย์ฉุกเฉนิทุกระดับ  
1.4 จัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน และอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.๕ บริหำรจัดกำรและจัดท ำรำยงำนงบประมำณกำรจ่ำยค่ำชดเชยปฏิบัติกำรฉุกเฉินและงบประมำณพัฒนำ

ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
1.๖ บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน และต้ังเบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ทุกระดับ ในโปรแกรมITEMS ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
1.๗ จัดท ำระบบสวัสดิกำร กำรคุ้มครองชีวิต ประกันชีวิตบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.๘ ขึ้นทะเบียน ตรวจประเมินและรับรองมำตรฐำน ทรัพยำกร บุคลำกร และยำนพำหนะ ทำงบก ทำงทะเล 

ในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินและสำธำรณภัย ในระบบโปรแกรมITEMS 
1.๙ ขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบโปรแกรมITEMS 
1.10 ควบคุมก ากับและขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบ และเสียงสัญญาณไซเรน ยานพาหนะ 

รถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน 



1.11 พัฒนาระบบสื่อสารและสำรสนเทศในกำรประสำนงำน ในระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
1.12 พัฒนาบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
1.13 ต่ออายุใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.14 จัดการแบ่งพื้นท่ีโซนในการออกบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทุก 

ระดับ 
1.15 จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินและพัฒนาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
1.16 รวบรวมและวิเครำะห์รำยงำนการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.17 ตรวจประเมินคุณภาพและตรวจสอบค่าชดเชยบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(AUDIT) วิเคราะห์การ

บริหารจัดการและการด าเนินงาน 
๑.18 พัฒนำ สนับสนุนและควบคุมก ำกับดูแลศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำรจังหวัด ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่

ก ำหนด 
1.19 พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดท าแนวทาง และประสำนระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศยำน 
1.20 รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.21 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบบริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.22 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดและคณะท ำงำนพัฒนำ 

เครือข่ำยระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
1.23 นิเทศสนับสนุนกำรด ำเนินกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
1.24 เชิดชูเกียรติและอภิบำลบุคลำกรในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
1.25 การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ตามมาตรการความปลอดภัย 
1.26 รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหำกำรให้บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
1.27 ควบคุมก ำกับมำตรฐำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
1.28 ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.29 งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง 
1.30 จัดเตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับกรณีกิจกรรมพิเศษ 
2. งานสาธารณภัย 
2.1 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณภัย/ภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

ภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมทีมปฏิบัติการทุกระดับในจังหวัดรวมถึงการระดมทรัพยากร ทั้งในภาวะปกติหรือสา
ธารณภัย 

2.2 ฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัยและภัยพิบัติ ในการซ้อมแผนบนโต๊ะและ 
ซ้อมแผนเต็มรูปแบบ ระดับจังหวัด 

2.3 พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 

2.4 ประสานภาคีเครือข่ายใน การด าเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน 

3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 



 
( ๗ ) นางสุวรรณา  ยาแบโด ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
๑. งานอุบัติเหต ุ

๑.๑ จัดท าแผนงาน โครงการ 
๑.๒ สรุปรายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน เสนอคณะอนุกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระดับจังหวัด 

           ๑.๓ สอบสวนการเกดิอุบัติเหตุและสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๔ เฝ้าระวังและจัดท ารายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
๑.๕  จัดท าฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต ๓ ฐาน จากต ารวจ บริษัทกลาง สาธารณสุข 

           ๑.๖  การบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ตามมาตรการความปลอดภัย 
๑.๗ งานพัฒนาระบบบริการสขุภาพ Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
๑.๘ งานพัฒนา ECS/ER/ คุณภาพ 
๑.๙ ติดตาม ผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ 
๑.๑๐ งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

   ๒. งานพัฒนาระบบส่งต่อ 
๒.๑ จัดท าแผนงาน โครงการ 
๒.๒ จัดประชุมคณะท างาน ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อพัฒนางานระบบส่งต่อ 
๒.๓ รวบรวมปัญหา และหาแนวทางแก้ไขระบบงานส่งต่อในระดับจังหวัดและอ าเภอ 

      ๒.๔  สรุปรวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานระบบส่งต่อ 
๒.๓  ติดตาม ผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ 

   ๓  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย       
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


