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บทบาทหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
 2. ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอ 
 3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ 
 4. สงเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวง 
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพในเขตพ้ืนที่อําเภอ 
 6. ปฏบิัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ : กฎกระทรวงการแบงสวนราชการสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2560 
 
ภารกิจหลัก 
 1. ประสานนโยบายการทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ รวมกับหนวยงานภาครัฐ ทองถิ่น องคกร
เอกชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ระดับอําเภอ/ตําบล 
 2. ประเมินผล การดําเนินงานของเครือขายบริการสุขภาพ 
 3. ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 4. คุมครองผูบริโภคดานการบริการและผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นท่ี 
 5. ดําเนินงานตามกฎหมาย การแพทยและการสาธารณสุข 
 6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเรงดวนดานสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด 
 
ภารกิจรอง 
 1. พัฒนาวิชาการแกบุคลากรสาธารณสุข องคกรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการ
วิจัยทีเกี่ยวของกับสุขภาพ 
 2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในสังกัดใหไดมาตรฐาน 
 3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ใหไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม 
  

คูมือการบริการประชาชน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ประเภทการบริการประชาชน 
 1. งานการผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 
 2. งานคุมครองผูบริโภค 
  2.1 งานบริการตรวจเฝาระวัง และเก็บตัวอยางสถานที่ผลิตน้ําแข็งและน้ําบริโภค 
  2.2 งานบริการตรวจเฝาระวัง และเก็บตัวอยางสถานที่ผลิตอาหาร 
  2.3 งานบริการตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
  2.4 งานบริการใหคําปรึกษาคลินิกมาตรฐานการผลิตขั้นตน 
  2.5 งานบริการตรวจคุณภาพการเก็บรักษานมโรงเรียน ณ โรงเรียน 
 3. งานประกอบโรคศิลปะ 
  3.1 งานบริการตรวจเฝาสถานพยาบาล 
 
ขั้นตอนการใหบริการประชาชน 
 1. งานการผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 
  กระบวนงานการผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 
  1.1 วัตถุประสงค  เพื่อใช เปนแนวทางในการดาเนินงานการผลิตและเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ ของงานประชาสัมพันธกลุมอํานวยการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนอยางมีระบบ  
เปนมาตรฐานเดียวกัน และใหเปนไปดวยความเรียบรอย มปีระสิทธิภาพ 
  1.2  ขอบเขต  ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ของ
งานประชาสัมพันธสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนใหบุคลากรของหนวยงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของหรือ
เชื่อมโยงกับการงานดานดังกลาว นําไปปฏิบัติหรือประยุกตใชตามความเหมาะสม 
  1.3 คําจํากัดความ 
   1.3.1 การผลิตขาวประชาสัมพันธ หมายถึง การจัดทําขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตรหรือโครงการสําคัญของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ซึ่งขอมูล
ในการจัดทําขาวไดมาจากเอกสาร งาน/โครงการ/กิจกรรม การประชุม การแถลงขาว การตรวจราชการ ขอ
รองเรียนของประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีแหลงขาวเปนทีมบริหารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
   1.3.2 การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ หมายถึง การนําขาวประชาสัมพันธที่ผลิตขึ้น 
เผยแพรสูสาธารณชนโดยตรงผานทางเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และผานสื่อมวลชน ทาง
ชองทางการสื่อสารตางๆ อาทิ หนังสือพิมพ สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
โทรสาร โซเชียลมีเดีย ไลน เฟสบุค และผานทางเครือขายสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   1.3.3 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ หมายถึง บุคลากรทุกตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่
ประชาสัมพันธ ไดแก นักประชาสัมพันธ และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
  1.4 หนาที่ความรับผิดชอบ 
   งานบริหารทั่วไป   - คัดเลือกวาระงานสําคัญประจําวันของผูบริหาร 
      - มอบหมายงานใหเจาหนาที ่
      - ตรวจสอบผลการติดตามการเผยแพร 
      - ขาวประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ 
   นักประชาสัมพันธ  - จัดหาขอมูลสําหรับการจัดทําขาวประชาสัมพันธ 
   พนักงานผลิตสื่อ  - ผลิตขาวประชาสัมพันธ 
   ประชาสัมพันธ   - เผยแพรขาวประชาสัมพันธ   
      - ติดตามผลการผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 
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  1.5 Work Flow กระบวนการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  * กระบวนการกอนการผลิตขาวประชาสัมพันธ 
   1.6.1 พิจารณางานท่ีไดรับมอบหมาย 
   พิจารณาคัดเลือกวาระงานของผูบริหาร และมอบหมายงานใหเจาหนาที่ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี ้
   - เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ รับเอกสารวาระงานประจําวัน 
   - งานบริหารทั่วไป พิจารณาคัดเลือกวาระงานสําคัญที่สามารถนํามาเปนประเด็นขาว 
ประชาสัมพันธ แจงใหผูสื่อขาวทราบ 
   - มอบหมายงานใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ตามหัวเรื่องการประชุมในวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด 
   - เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ พิจารณางานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาฯ  
เพื่อประสานขอมูลกําหนดการ หรือรายละเอียดตางๆ เพื่อเตรียมการจัดทําขาวประชาสัมพันธ 
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   1.6.2 วางแผนการผลิตขาวประชาสัมพันธ 
   โดยวางแนวทางการดําเนินงานออกเปน 3 สวน ไดแก 
    - ขาวประชาสัมพันธนโยบายกระทรวงและนโยบายผูบริหาร ผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําคัญของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
    - ขาวประชาสัมพันธเชิงรุกเกี่ยวกับ กิจกรรมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นาบอน ฯลฯ 
    - ขาวเกี่ยวกับวันสําคัญ 
  * กระบวนการการผลิตขาวประชาสัมพนัธ 
   1.6.3 ดําเนินการจัดทําขาว 
   เจาหนาที่รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําขาว ดวยการเขารวมการประชุม การตรวจ
ราชการในพ้ืนที่หรือจากเอกสารตางๆ ดวยวิธีการและข้ันตอน ดังนี้ 
    - การเขารวมการประชุมคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ, คณะทํางาน 
หรือหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรอื่นๆ เขาพบผูบริหาร ฯลฯ 
    - การติดตามคณะผูบริหารไปในการตรวจราชการในพื้นที่ 
    - การรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ผานการประสานงานกับหนวยงาน
เจาของเรื่อง 
    - การสัมภาษณแหลงขาวรวมกับผูสื่อขาว 
    - การแถลงขาว/การชี้แจงขาว 
   1.6.4 เขียนขาวประชาสัมพันธ 
    - เขียนขาวประชาสัมพันธจากการสรุปประเด็นสําคัญจากผลการประชุมฯ 
ผลจากการตรวจราชการในพ้ืนที่ การสัมภาษณแหลงขาว หรือขอมูลจากเอกสารที่ไดรับ 
    - เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเบื้องตน 
อาทิ การสะกดคํา การเรียบเรียงประเด็นสําคัญ 
    - สงขาวตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  โดยแหลงขาวหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบประเด็นดังกลาว เปนผูตรวจสอบ 
    - สาธารณสุขอําเภอนาบอน หรือผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาบอน ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เจาหนาที่เขียนขาวประชาสัมพันธแลวเสร็จ 
  * กระบวนการเผยแพรขาวประชาสัมพันธและติดตามผลการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 
   1.6.5 เผยแพรขาวประชาสัมพันธผานชองทางสื่อตางๆ 
    - เผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ผานทางระบบอินเทอรเน็ต 
ไดแก อีเมลของสื่อมวลชน เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  http://www.phonabon.go.th 
    - จัดเก็บขาวประชาสัมพันธในรูปแบบไฟล, เอกสารขาว 
   1.6.6 ติดตามและประเมินผลการไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ 
    -  รวบรวมเอกสารขาวประชาสัมพันธนโยบาย ที่ ผลิตขึ้นโดยงาน
ประชาสัมพันธ และเอกสารขาวตัดจากหนังสือพิมพ เปนประจาทุกวัน 
    - คัดเลือกขาวประชาสัมพันธนโยบาย ที่ไดรับการเผยแพรทางหนังสือพิมพ 
เปนประจ าทุกวัน 
    - สรุปจํานวนและประมวลผลเปนรอยละของขาวประชาสัมพันธนโยบายฯ 
ที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพเปนรายเดือน 
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  1.7 มาตรฐานคุณภาพงาน 
  มาตรฐานระยะเวลา :  การปฏิบัติงานดานการผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธ  ถึงแมวา
จะไมมีเอกสารหรือขอกําหนดระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แตจะยึดหลักการพื้นฐานที่
เปนสากลของการผลิตสื่อประเภทขาว คือ ความถูกตอง รวดเร็ว ทันตอสถานการณ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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  8. ระบบติดตามประเมินผล 
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 2. งานคุมครองผูบริโภค 
  2.1 งานบริการตรวจเฝาระวัง และเก็บตัวอยางสถานที่ผลิตน้ําแข็งและน้ําบริโภค 
  2.2 งานบริการตรวจเฝาระวัง และเก็บตัวอยางสถานที่ผลิตอาหาร 
ลําดับ ขั้นตอนของกระบวนการ มาตรฐาน

เวลา 
ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. - วางแผนเก็บตัวอยางน้ํา 
- ประสานงานพนักงานเจาหนาที่  
ที่เก่ียวของ 

1 วัน เอกสารการเก็บ 
ตัวอยางน้ําเพื่อสง

ตรวจคุณภาพ 

งาน คบส. 

2. - ประสาน สสจ.นครศรีธรรมราช 
- ประสานประชาชนผูประกอบการเพ่ือ
ออกใหบริการเก็บตัวอยางสงตรวจ 

ปละ 1 
ครั้ง 

เอกสารการเก็บ 
ตัวอยางน้ําเพื่อสง

ตรวจคุณภาพ 

งาน คบส. 

3. - เตรียมการ 1 วัน เอกสารการเก็บ 
ตัวอยางน้ําเพื่อสง

ตรวจคุณภาพ 

งาน คบส. 

4. - ดําเนินการเก็บตัวอยาง 1 วัน เอกสารการเก็บ 
ตัวอยางน้ําเพื่อสง

ตรวจคุณภาพ 

งาน คบส. 

5. - สงตัวอยางตรวจ ภายใน 
24 ชม. 

เอกสารการเก็บ 
ตัวอยางน้ําเพื่อสง

ตรวจคุณภาพ 

งาน คบส. 

6. - รับรายงานผลการตรวจ/ขอแนะนํา 
- ประสานประชาชนผูประกอบการเพ่ือ
แจงผลการตรวจ 

ทันที่ที่
ไดรับผล
การตรวจ 

เอกสารการเก็บ 
ตัวอยางน้ําเพื่อสง

ตรวจคุณภาพ 

งาน คบส. 

  2.3 งานบริการตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
ลําดับ ขั้นตอนของกระบวนการ มาตรฐาน

เวลา 
ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. - วางแผนตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง 
- ประสานงานพนักงานเจาหนาที่  
ที่เก่ียวของ 

1 วัน เอกสารการตรวจ 
ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง 

งาน คบส. 

2. - ประสาน สสจ.นครศรีธรรมราช 
- ประสานประชาชนผูประกอบการเพ่ือ
เฝาระวังผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

ปละ 1 
ครั้ง 

เอกสารการตรวจ 
ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง 

งาน คบส. 

3. - ออกตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง 

1 วัน เอกสารการตรวจ 
ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง 

งาน คบส. 

4. - รายงานผลสถานการณตรวจเฝาระวัง
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางผานเว็บไซต
สํานักงาน 

1 วัน เอกสารการตรวจ 
ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง 

งาน คบส. 
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  2.4 งานบริการใหคําปรึกษาคลินิกมาตรฐานการผลิตขั้นตน 
  คลินิคมาตรฐาน การผลิตขั้นตน ( Primary GMP Clinic ) ภายใตโครงการ 1 ทีม 1 อําเภอ 
พัฒนาอาหารไทยสูมาตรฐาน GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ป 2556 โดยใหคําแนะนําใหคําปรึกษา 
สรางความเขาใจ ผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่น เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานสินคา อาหาร
พื้นบานของไทยสรางการยอมรับ และลดขอโตแยงจากการกีดกันทางการคา 
   - เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพใหไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว มีขั้นตอนทีส่ั้นกระชับ ในการขอรับคําปรึกษา  
  - เพื่อลดระยะเวลาและคาใชจายที่ตองสูญเสียในการติดตอกับทางราชการลง ทําให
ผูประกอบการสามารถวางแผนการตลาดและการดําเนินธุรกิจไดอยางรวดเร็ว ชัดเจน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหเจริญรุงเรือง 
  - เพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนธรรมในการใหบริการแกผูประกอบการและเพื่อใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
  - เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่ตองการขออนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ในการขอใบรับรอง
ผลิตภัณฑ ใหไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 
ลําดับ ขั้นตอนของกระบวนการ มาตรฐาน

เวลา 
ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ประชาชนที่มารับบริการเดินทางมาถึง 
สามารถพักรอ ณ คลินิกมาตรฐานการ
ผลิตขั้นตน ณ หองรับรองที่สะดวก 
สะอาด และทันสมัย 

 เอกสารมาตรฐาน 
การผลิตขั้นตน 
(Primary GMP) 

งาน คบส. 

2. เจาหนาที่ผูใหบริการใหคําปรึกษา เปด 
วีดิทัศน มาตรฐานการผลิตขั้นตน และ
มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

10 นาที เอกสารมาตรฐาน 
การผลิตขั้นตน 
(Primary GMP) 

งาน คบส. 

3. เจาหนาที่แนะนําคูมือมาตรฐาน การผลิต
ขั้นตน (Primary GMP) 

30 นาท ี เอกสารมาตรฐาน 
การผลิตขั้นตน 
(Primary GMP) 

งาน คบส. 

4. รายงานผลสถานการณตรวจเฝาระวัง
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางผานเว็บไซต
สํานักงาน 

1 วัน เอกสารมาตรฐาน 
การผลิตขั้นตน 
(Primary GMP) 

งาน คบส. 
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 2.5 งานบริการตรวจคุณภาพการเก็บรักษานมโรงเรียน ณ โรงเรียน 
ลําดับ ขั้นตอนของกระบวนการ มาตรฐาน

เวลา 
ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. - เตรียมแผนการออกใหบริการตรวจ
คุณภาพการเก็บรักษานมโรงเรียน ณ 
โรงเรียน 
- ประสานงานพนักงานเจาหนาที่  
ที่เก่ียวของ 

1 วัน เอกสารมาตรฐาน 
การเก็บรักษานม

โรงเรียน 

งาน คบส. 

2. ออกใหบริการตรวจคุณภาพการเก็บรักษา
นมโรงเรียน ณ โรงเรียน 

2 วัน เอกสารมาตรฐาน 
การเก็บรักษานม

โรงเรียน 

งาน คบส. 

3. รายงานผลการตรวจ 1 วัน เอกสารมาตรฐาน 
การเก็บรักษานม

โรงเรียน 

งาน คบส. 

 
คําแนะนําวิธีตรวจนมโรงเรียน        
   1. ตรวจดูวานมพรอมดื่มที่สงมาโรงเรียนอยูในสภาพท่ีเหมาะสมหรือไม เชน เก็บในตูเย็นหรือ
ถังแชที่มีน้ําแข็งสะอาดบรรจุอยางเพียงพอ โดยอุณหภูมิของตูเย็นและถังน้ําแข็งไมควรเกิน 8 องศาเซลเซียส       
  2. ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุวามีรั่วซึมหรือมีการบวมหรือไม       
  3. ถาเปนนมพาสเจอรไรสควรใหนักเรียนดื่มนมใหหมดในครั้งเดียว วันเดียว ไมควรเก็บไว
และนํามาบริโภคภายหลัง       
  4. กรณีเปนนมยูเอชที ควรเก็บไวในที่รม ไมใหโดนแสงแดด ไมควรวางลงบนพื้น ควรเก็บบน
ชั้นวางหรือในตูภายในหองที่สามารถปองกันหนูและแมลงกัดแทะได รวมทั้งเขียนหมายเลขกํากับลําดับ
กอนหลังของนมที่รับเขามาเก็บ (เพื่อจะแจกจายใหนักเรียนตามลําดับกอนหลัง) ไมควรเก็บกลองนมยูเอชที
ซอนกันหลาย ๆ ชั้น เพราะอาจทําใหกลองดานลางหักพับ อาจเกิดการฉีกขาด และเชื้อจุลินทรียอาจปนเปอน
เขาไปทําใหเกิดความเสียหายได        
  5. หากพบหีบหอบรรจุนมยูเอชทีมีรอยปริหรือเปยกชื้น ใหแยกนมกลองนั้นออกทันทีแลวนํา
นมที่เสียสงคืนใหผูผลิตเพื่อขอชดเชยสวนที่เสียนั้นทันที อีกท้ังไมควรแชนมยูเอชทีในกระติกน้ําแข็งหรือน้ํารอน 
เพราะกลองกระดาษจะออนตัวและชํารุด ทําใหจุลินทรียสามารถปนเปอนเขาไปได        
  6. ที่สําคัญไมวาจะเปนนมพาสเจอรไรส หรือยูเอชที ตองตรวจสอบฉลาก เลขทะเบียนตํารับ
อาหารวันหมดอายุเปนอันดับแรกกอนตัดสินใจรับนมโรงเรียน (ถานมมีปญหาอยารับหรือแจกจายใหนักเรียน
เปนอันขาด) 
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3. งานประกอบโรคศิลปะ 
  3.1 งานบริการตรวจเฝาระวังสถานพยาบาลในพื้นที่ 
ลําดับ ขั้นตอนของกระบวนการ มาตรฐาน

เวลา 
ขอกําหนดของ
กระบวนการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. - เตรียมแผนการออกใหบริการตรวจเฝา
ระวังสถานพยาบาลในพื้นที่ 
- ประสานงานพนักงานเจาหนาที่  
ที่เก่ียวของ 

1 วัน มาตรฐานการ 
ตรวจเฝาระวัง
สถานพยาบาล 

งาน คบส. 

2. ออกใหบริการตรวจเฝาระวัง
สถานพยาบาลในพื้นที่ 

1 วัน มาตรฐานการ 
ตรวจเฝาระวัง
สถานพยาบาล 

งาน คบส. 

3. รายงานผลการตรวจ 1 วัน มาตรฐานการ 
ตรวจเฝาระวัง
สถานพยาบาล 

งาน คบส. 

 


