๑. กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป มอบหมายให้ นายประเสริฐ ฉลอม ตาแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๒๘ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มงานบริหารทัว่ ไป สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นายประเสริฐ ฉลอม
หัวหน้ากลุ่มงาน
1. งานการเงินและบัญชี

2. งานบริหารงบประมาณและ
การเฝ้าระวังทางการเงิน

3. งานตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน

4. งานพัสดุ

๕. งานก่อสร้างและการซ่อม
บารุงยานพาหนะ

๑.๑ นางพิสมัย การินไชย
๑.๒ นางจันทรจิรา ถุงแก้ว
๑.๓ น.ส.มาลัย ศรีชมภู
๑.๔ นางยุพาพร ดอนดง
๑.๕ นางณัฐกฤตา อินทา
๑.๖ นางศุทธินี อภัยกาวี
๑.๗ นางศิราภรณ์ หงษ์สิบเจ็ด
๑.๘ น.ส.ณัฐธิชา สุกิน
๑.๙ น.ส.ชนิสรา สุรจิต

2.1 นางพิสมัย การินไชย
๒.๒ นางจันทรจิรา ถุงแก้ว

3.1 นางเจนจิรา เดชนาลักษณ์
๓.๒ นายวทัญญู การินไชย

4.1 น.ส.รัตนาภรณ์ เชาวดีนุกุล
4.2 นายวิชานุสรณ์ ปันนิตามัย

5.1 นายวทัญญู การินไชย
๕.๒ นายอินจันทร์ ใจปิน

6. งานธุรการและการบริหาร
ยานพาหนะ
๖.๑ นางสุรีรัตน์ ศรีสเก็ต
๖.๒ นางนงลักษณ์ อินทรพันธ์
๖.๓ นายสุรชัย หล่ายหก
๖.๔ นางอารีรัตน์ สุขทอง
๖.๕ นายสมเพ็ชร์ นันตา
๖.๖ นายอุดร เอี่ยมสอาด
๖.๗ นายวรเมธ อภัยกาวี
๖.๘ นายจักรกฤษณ์ สุนทรศุทธวัต

๗. งานสานักงานเลขานุการ
และอานวยการ
๗.๑ นางเยาวเรศ บรรเลง
๗.๒ นางกฤตินี หอมขจร
๗.๓ นางพิราภรณ์ คาหม่อมวรัตถ์
๗.๔ น.ส.ศิริภรณ์ ขันคานันต๊ะ

๘. งานประชาสัมพันธ์
๘.๑ นายประจักษ์ ปวงขจร
๘.๒ นายปราโมทย์ ดีคา

นางสาวชลกมล ปัญญาสุข

๒. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มอบหมายให้ นางพัชรี อรุณราษฎร์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๑๒ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นางพัชรี อรุณราษฎร์
หัวหน้ากลุ่มงาน

1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ

2. งานข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. งานนิเทศและประเมินผล/
งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

1.1 นายกฤษณ์ บุญอริยเทพ
1.2 นางหทัยทิพย์ เจริญศรี
๑.๓ นางสาวอังศุมาลิน บัวแก้ว
๑.๔ นางตู่ สมปาน

2.1 นายอเนก จินดาขัด
2.๒ นายวัชรพงษ์ วัชรินทร์
2.๓ นายชนะศักดิ์ ศิริวัจโนดม

3.1 นายเชาวลิต ทองอินทร์
๓.๒ น.ส.กนกพร เรืองเศรษฐกิจ

4. งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที/่
งานนโยบายและโครงการพิเศษ
เช่น โครงการพระราชดาริ สมัชชา
สุขภาพ งานกระจายอานาจ ฯลฯ
4.1 นายพีรพงศ์ ชมพูมิ่ง
๔.๒ นายเกริกไกร แก้วกัน
๔.๓ นางสุชาวดี สุทัศน์ ณ อยุธยา

๓. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ ศรีสง่า ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ปฏิบัตหิ น้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๘ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นายสุรพันธ์ ศรีสง่า
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
งานส่งเสริมสุขภาพ

1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุม่ วัย

2. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

๓. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

๔. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับงานส่งเสริมสุขภาพ

 แม่และเด็ก
1.1 นางไพรินทร์ เรืองจันทร์
1.2 ร.ต.อ.หญิงศิริพร เถาทองทัศนีย์
 วัยเรียน
1.๑ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ สุพรรณ
๑.๒ นางอรชร ชัยนันท์
 วัยรุ่น
๑.๑ นายภวัต อารินทร์
1.๒ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ สุพรรณ
 วัยทางาน
1.๑ น.ส.โสภาวดี แสนศิริวงศ์
๑.๒ นายทินกร พื้นดี
1.๓ นายเสกสรรค์ ช้างเขียว
๑.๔ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ สุพรรณ
๑.๕ นางอรชร ชัยนันท์
 วัยผู้สูงอายุ
1.๑ นายเสกสรรค์ ช้างเขียว
๑.๒ นายทินกร พื้นดี

๒.๑ นายทินกร พื้นดี
๒.๒ น.ส.โสภาวดี แสนศิริวงศ์
๒.๓ นายเสกสรรค์ ช้างเขียว

๓.๑ นายภวัต อารินทร์
๓.2 ร.ต.อ.หญิงศิริพร เถาทองทัศนีย์
๓.๓ น.ส.โสภาวดี แสนศิริวงศ์

๔.๑ นายภวัต อารินทร์
๔.2 ร.ต.อ.หญิงศิริพร เถาทองทัศนีย์
๔.๓ นายเสกสรรค์ ช้างเขียว

๔. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ เกษม ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๗ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นางนงลักษณ์ เกษม
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานบริหารจัดการภัยพิบัติ
- งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคติดต่อ

1. งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป/
งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เฉพาะ

2. งานสอบสวนโรค
- งานประเมินปัญหาสุขภาพ โรคติดต่อในพื้นที่
' - พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค

3. งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

1.๑ น.ส.ปรียารัตน์ จิระพงษ์สุวรรณ
1.๒ นางพนิดา เมืองคา
1.๓ น.ส.สุชนะ ภัทรกุลพิสิฐ
1.๔ นางนิตยา บุญปก
๑.๕ น.ส.ศิริวิภา คาชม
๑.๖ นายจิรพนธ์ ขัดชา

2.1 นายวัชรพล สินประวัติ

3.1 นางนิตยา บุญปก

๕. กลุ่มงานนิตกิ าร มอบหมายให้ นางศิรินุช ศรีสุวรรณ ตาแหน่งนิติกรชานาญการ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๑ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มงานนิตกิ าร สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นางศิรินุช ศรีสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานดาเนินการทางวินัยและเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

1. งานอุธรณ์และร้องทุกข์

๒. งานนิติกรรมและสัญญา/ งานกฎหมายและคดี
(หมายรวมถึง พรบ.ต่าง ๆ เช่น พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น)

๑.๑ นางศิรินุช ศรีสุวรรณ

๒.1 น.ส.สิริรัตน์ กันตี

๖. กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข มอบหมายให้ นายประเสริฐ กิตติประภัสร์ ตาแหน่งเภสัชกรชานาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิหน้าทีห่ วั หน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๙ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นายประเสริฐ กิตติประภัสร์
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ
- งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
- งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

1. งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
สถานประกอบการด้านสุขภาพ

2. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข

3. งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์

4. งานส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจสุขภาพ/ งานมาตรฐาน
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

1.1 นางศุภรัชต์ แห่งพิษ
1.2 นายกฤษณะ จันทร์ทอง
1.3 น.ส.รติพร เมฆอากาศ
1.4 นายธารา ยาพรม
1.5 นายนคร ภิญโญ
๑.๖ น.ส.วริยดา สืบสุโกศล

2.1 นางศุภรัชต์ แห่งพิษ
2.2 นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

3.1 นางกันต์กนิษฐ์ ธุระกิจ
3.2 นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

4.1 นางศุภรัชต์ แห่งพิษ
4.2 นายธารา ยาพรม
4.3 นายนคร ภิญโญ
๔.๔ น.ส.วริยดา สืบสุโกศล

๕. งานอาหารปลอดภัย

๖. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

๕.1 น.ส.รติพร เมฆอากาศ
๕.2 นายนคร ภิญโญ

๖.1 นายกฤษณะ จันทร์ทอง
๖.๒ น.ส.เจนจิรา ชอบธรรม

7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ มอบหมายให้ นางประภัสสร ด้วงสี ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัตหิ น้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน 4 คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มงานประกันสุขภาพ สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
- งานบริหารจัดการการเงินการคลัง
- งานบริหารจัดการกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ กองทุนประกันสังคม กองทุนแรงงาน ต่างด้าว เป็นต้น
- งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพ

นางประภัสสร ด้วงสี
หัวหน้ากลุ่มงาน

1. งานบริหารจัดการข้อมูลผูม้ สี ิทธิ

2. งานบริหารจัดการการเงินการคลัง

3. งานคุ้มครองสิทธิ
การรับเรื่องร้องเรียน

4. งานบริหารจัดการกองทุนต่างๆ
เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนแรงงาน ต่างด้าว เป็นต้น

๑.๑ นางวีราภรณ์ พงศ์พิชญ์พิทักษ์

2.1 น.ส.สุดารัตน์ รัชอานวยวงษ์

3.1 นางอมรรัตน์ วันทนียวงค์

4.1 นางวีราภรณ์ พงศ์พิชญ์พิทักษ์

๕. งานบริหารการชดเชย

๖. งานตรวจสอบเวชระเบียน

๗. งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับงานประกันสุขภาพ

๕.๑ นางเยาวลักษณ์ จึงภัทรไพศาล
๕.๒ น.ส.สุดารัตน์ รัชอานวยวงษ์

๖.๑ นางเยาวลักษณ์ จึงภัทรไพศาล

๗.๑ นางเยาวลักษณ์ จึงภัทรไพศาล

8. กลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ มอบหมายให้ นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๖ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ
- งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ

1. งานพัฒนาคุณภาพบริการ
ทุกมาตรฐาน

2. งานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
และระบบสุขภาพอาเภอ

๓. งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ

๔. งานระบบส่งต่อ

 งานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน HA
๑.1 นางขนิษฐา พันธุเวช
 งานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการพยาบาล
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ มาตรฐานงานรังสี
วินิจฉัย และมาตรฐานกายภาพ
1.๒ นางกรรณิการ์ ชัยนันท์

 งานพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ
2.๑ นายปิยะ จัตุรภัทร์
 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
๒.๒ นายสิทธิศักดิ์ สิริภัทรชัย

 งานสนับสนุนแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
๓.๑ นางกรรณิการ์ ชัยนันท์
 งานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
(Palliative care)
๓.๒ นางกัญญาลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์

๔.1 นางกรรณิการ์ ชัยนันท์
๔.๒ นายปิยะ จัตุรภัทร์

๕. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

๖. งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพ
ภาคประชาชน

๗. งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

 งานสุขศึกษาละประชาสัมพันธ์
๕.1 นางพริ้มพร แปงมา
 งานพัฒนามาตรฐานสุขศึกษา
๕.2 นางกัญญาลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์

๖.1 นายปิยะ จัตุรภัทร์
๖.2 นางกัญญาลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์

๗.1 นางขนิษฐา พันธุเวช

9. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข มอบหมายให้ นางขวัญหทัย มงคล ตาแหน่งทันแพทย์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๘ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นางขวัญหทัย มงคล
หัวหน้ากลุ่มงาน

1. งานพัฒนาระบบทันตสุขภาพ

2. งานส่งเสริม ป้องกัน และ
เฝ้าระวังทันตสุขภาพตามกลุม่ วัย

1.1 น.ส.กัญญา อรุณราษฎร์
1.2 น.ส.ณัฐญา อยู่สมบูรณ์
1.3 น.ส.สุธิดา วงศ์สอน
๑.๔ นางเจษจิรา ตื้อยศ
๑.๕ นางวีนา ข้ามสาม

2.1 นางทิพธิรา บุระตะ
2.2 น.ส.สุธิดา วงศ์สอน
2.3 น.ส.ณัฐญา อยู่สมบูรณ์
2.4 นางภัสรา ประจงแต่ง
๒.๕ นางเจษจิรา ตื้อยศ
๒.๖ นางวีนา ข้ามสาม

3. งานสนับสนุนบริการทันตกรรม
ในหน่วยบริการทุกระดับ/
งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับงานทันตสาธารณสุข
3.1 นางอรวรรณ บุระตะ
3.2 น.ส.ณัฐญา อยู่สมบูรณ์
๓.๓ นางวีนา ข้ามสาม

๑๐. กลุม่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางวัลยาภรณ์ ทังสุภตู ิ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๑๐ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุม่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นางวัลยาภรณ์ ทังสุภูติ
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- งานบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
- งานพัฒนาระบบจัดการความรู้/ การวิจัย

1. งานวางแผนกาลังคน

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3. งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

4. งานทะเบียนประวัติและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๕. งานสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

๑.๑ นายเฉลิมทิตย์ ปวงขจร
1.๒ น.ส.ศุภาสินี โกกนท

2.1 น.ส.ศุภาสินี โกกนท
2.2 นายสงค์โก สุขทรัพย์
2.3 นางปนัฐศมน ระหงษ์

๓.๑ นายเฉลิมทิตย์ ปวงขจร
3.๒ น.ส.ศิรินทรา ธงลอย

4.1 นายสุรเชษฐ์ ผูกพัน
๔.๒ นางปนัฐศมน ระหงษ์

5.1 น.ส.ศิรินทรา ธงลอย
5.2 นางสุจิตรา งานดี

6. งานประเมินคุณสมบัติ
และผลงาน

7. งานเงินเดือน

๘. งานพัฒนาบุคลากร
(ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิชาการ)

๙. งานส่งเสริมสนับสนุน
การทางานวิจัย

๑๐. งานลาศึกษาและ
ฝึกอบรม

6.1 น.ส.จรรยา คุณจรูญ
6.2 น.ส.ศิรินทรา ธงลอย

7.1 น.ส.วนารินทร์ อินทรพันธ์
7.2 นางสุจิตรา งานดี
๗.๓ นายเฉลิมทิตย์ ปวงขจร
๗.๔ นายโอภาส กาศวิเศษ

8.1 นายเฉลิมทิตย์ ปวงขจร
๘.๒ นางปนัฐศมน ระหงษ์

9.1 น.ส.ศุภาสินี โกกนท
๙.๒ น.ส.วนารินทร์ อินทรพันธ์

10.1 น.ส.ศุภาสินี โกกนท
๑๐.๒ นายโอภาส กาศวิเศษ

๑๑. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มอบหมายให้ นายดุสิต เกษม ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๒ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นายดุสิต เกษม
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานตามกฎหมาย หรือ พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น พรบ.สาธารณสุข 2535 เป็นต้น

1. งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม/
งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/
งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

2. งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม/
งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

1.1 นายธารงศักดิ์ แสนยศ

2.1 นางบุษบา คาสวน

๑๒. กลุม่ งานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด มอบหมายให้ นางสุวิชา จันทร์สุริยกุล ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๗ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุม่ งานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
นางสุวิชา จันทร์สุริยกุล
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

1. งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
มะเร็ง ฯลฯ)

๒. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/
งานสุขภาพจิต

๓. งานอุบัติเหตุและบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน

๔. งานป้องกันและควบคุมการบริโภค
สุราและยาสูบ/ งานยาเสพติดและ
งานบาบัดยาเสพติด

1.1 นางศิริรัตน์ ภู่ตันติกุล
1.2 นางเสวย อากรสกุล

๒.1 นายประยูร บุญนิธิพันธ์

๓.1 นางเยาวเรศ อิสระเศรษฐพงศ์
๓.2 น.ส.ปุณญิศา เชิงแก้ว
๓.3 น.ส.จารุพิตร เอกภูมิ

๔.1 นายปกรณ์ วชิรัคกุล

๑๓. กลุม่ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้ น.ส.วิมลักษณ์ นพศิริ ตาแหน่งเภสัชกรชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุม กากับ ดูแล บุคลากรในกลุ่มงาน จานวน ๔ คน ตามโครงสร้างกลุ่มงาน ดังนี้
โครงสร้างกลุม่ งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
น.ส.วิมลักษณ์ นพศิริ
หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- งานวิชาการและพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยและงานวิจัย
- งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. งานพัฒนาระบบบริการงาน
แพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก/ งานวิจัยและพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. งานพัฒนาและส่งเสริมบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

3. งานพัฒนาระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
แผนไทย

๔. งานคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย

๕. งานวิชาการและพัฒนา
บุคลากรแพทย์แผนไทย
และงานวิจัย

1.1 นายเมธี กองลี

2.1 นางพิมพ์ใจ สีขวา
2.2 นายเมธี กองลี

3.1 นายนิธิ แนวเล็ก
3.2 นายเมธี กองลี

4.1 นายนิธิ แนวเล็ก
4.2 นางพิมพ์ใจ สีขวา

๕.1 นางพิมพ์ใจ สีขวา
๕.๒ น.ส.กชพรรณธ์ อ่อนสุวรรณ

