
(ร่าง) 
 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที…่….. /๒๕๖๓ 

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที ่ ๒ เขตสุขภาพ
ที ่   ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
…………………………………….. 

ด้วย เขตสุขภาพที่ ๙ กําหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที ่ ๒ เขตสุขภาพที ่ ๙ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่  ๖ – ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูมิ  จังหวัดชยัภูมิ ภายใต้
หัวข้อการประชุม “.EMPOWER  ON  DIASTER  MANAGEMENT : เสริมพลัง  จัดการภาวะวกิฤติ  พิชิตภัยสาธารณะ ” 
โดยมีวัตถุประสงค ์ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๙  ได้คิดค้นศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้
ใหม่ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การจัดการ
ความรู้ การนําเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายวิชาการต่างๆ      ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนสุขภาพดีและยกระดับ เป็นเมืองแห่งสุขภาพดี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นกลยุทธ์สําคัญในการยกระดับ
มาตรฐานวิชาการ ของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๙ ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพบริการ แก่ประชาชนต่อไป  

เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  ครั้งที่ ๒ เขตสุขภาพที่ ๙ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓   โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
(๑) นายสุขุม  กาญจนพิมาย             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(๒) นายณรงค์   วุ่นซิ้ว                    ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  
(๓) นายณรงค์   สายวงศ์                 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
(๕) นายมนตรี  ชาลีเครือ                 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
(๖) นายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย       นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  

       (๗) นายสุเทพ  ทะวลี                     ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ   
๒. คณะกรรมการอำนวยการ  
      (๑)  นายพงศ์เกษม  ไข่มุกด์               ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
                                                      เขตสุขภาพท่ี ๙                                         ประธาน  
      (๒)  นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกลุ         สาธารณสุขนเิทศก์เขตสุขภาพที ่๙                 รองประธาน  
      (๓)  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดในเขตสุขภาพที ่ ๙                                         กรรมการ  
      (๔)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย/์ทัว่ไป ในเขตสุขภาพที่  ๙                                  กรรมการ  
      (๕)  ผู้อำนวยการศนูยว์ิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพท่ี  ๙                                      กรรมการ  



      (๖)  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์   โพธิเวชกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    กรรมการ 
      (๗)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา                 กรรมการ 
      (๘)  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรนิทร์                                    กรรมการ  
      (๙)  นายวชิระ  บถพิบูลย์                 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ              กรรมการและ 
               เลขานุการ  
      (๑๐) นายประเสริฐ  ชัยวิรตันะ           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ                   กรรมการและ 
               ผูช้่วยเลขานุการ  
    

     หนา้ทีแ่ละอำนาจ  
       (๑) ให้นโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์  
       (๒) อำนวยการและสนับสนุนการช่วยเหลือการดำเนินงานตามความเหมาะสม  
       (๓) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปญัหาอุปสรรคของการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
       (๔) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ  
 

๓. คณะกรรมการดำเนินการ  
       (๑) นายดุสิต  ขำชัยภูม ิ     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตัุรัส   
                                               ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  คนที่ ๑  ประธาน  
       (๒) นายสกล  ด่านภักด ี     รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลชัยภูมิ            รองประธาน 
       (๓) นางจุฑาทิพย์  พฤฒิจริะวงศ ์ รองผู้อำนวยการด้านพฒันาระบบบริการ                    
                                                และสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  โรงพยาบาลชัยภูมิ           กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                  
       (๔) นายสุกิจ พรหมรับ       รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลชัยภูมิ         กรรมการ 
       (๕) นางศรัญญา  พันธุ์ทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์   
                                                ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชีย่วชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  คนที่ ๒      กรรมการ 
       (๖) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูรย์ วุฒิโส  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ      กรรมการ 
         (๗)  ดร.สมภารธัชธรณ์  ศิโลศรีไช  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรรมการ 
         (๘) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ            กรรมการ 
         (๙) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ         กรรมการ  
        (๑๐) นายนิติโชติ  นิลกำแหง         ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ              กรรมการ  
        (๑๑) นางเอกสุรีย์  วงศ์ชัยภูมิ        เภสัชกรเชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                   กรรมการ  
       (๑๒)  นางจุฑารัตน์  บางแสง       รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลชัยภูม ิ              กรรมการ  
       (๑๓) นายสมฤทธิ์  รอดสมใจ       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลชัยภูมิ                       กรรมการ 
       (๑๔) นายสราวธุ  ด้นประดิษฐ์     สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชยัภูมิ                          กรรมการ  
       (๑๕)  นายทรงศร  วงศ์พรหม       สาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภูมิ                            กรรมการ  
       (๑๖) นายเกษมสุข  กันชยัภูมิ      สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์  จงัหวัดชยัภูมิ                          กรรมการ  
       (๑๗) หวัหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างานทุกงาน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยัภูมิ                        กรรมการ  
      (๑๘) นางสาวสุภาพร  แซ่ภู่       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
                                            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                 กรรมการและเลขานุการ  



      (๑๙) นางสาวจิราพร  ยอดวงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       
                                             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
      (๒๐) นางณริดา  ปิน่ประสงค์    เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน                          
                                             โรงพยาบาลชัยภูมิ                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
     (๒๑) นายสุจิต รัตนปัญญา           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
                                             โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

    หนา้ทีแ่ละอำนาจ  
 

        (๑) วางแผนและดำเนินการจัดการ ตลอดจนพิจารณาแก้ไขปญัหาอุปสรรคต่างๆ เพือ่ให้เป็นไปตาม  
วัตถปุระสงค ์ 
        (๒) กำหนดรูปแบบการจัดงานและพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสถานที ่ทัง้ในส่วนวิชาการ/  
นิทรรศการ/การแสดงผลงาน ให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของการประชุม  
        (๓) ติดตามความกา้วหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และรายงานผลให้คณะกรรมการ
อำนวยการทราบ  
        (๔) กำกับดแูล ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และเสนอแนะเพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ  
ชุดต่างๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเหมาะสม  
        (๕) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน/องค์กร และภาคเีครือข่ายตา่งๆ  ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดงาน  
        (๖) พิจารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และคณะทำงานตามทีเ่ห็นสมควร  
        (๗) ดำเนินงานอืน่ๆ ที่ได้รบัมอบหมายและเกีย่วขอ้ง  
 

๔. คณะกรรมการประกวดผลงาน   ประกอบด้วย 
       (๑) นางศรัญญา  พันธุ์ทอง      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์   
                                                    ปฏิบัติหนา้ที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๒    ประธาน  
       (๒) นายสกล  ด่านภักด ี        รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลชัยภูมิ        รองประธาน  
       (๓) นางจุฑาทิพย์  พฤฒิจริะวงศ ์ รองผู้อำนวยการด้านพฒันาระบบบริการ                    
                                             และสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  โรงพยาบาลชัยภูมิ               กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                 
       (๔) นายสุกิจ พรหมรับ           รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลชัยภูมิ        กรรมการ 
       (๖) นางสาวพัชรี  ยิ้มรตันบวร   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
                                                                                             โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
       (๗)  นางบุญสวย  ชัยสถิตยก์ุล  นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยัภูมิ  กรรมการ 
       (๘) นางพิมพ์พจี  พันธุลี     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
       (๙) นางสาวอาจรีย์ เส้นทอง      นายแพทย์ชำนาญการ      โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ 
       (๑๐) นางสาวกฤษณา  รอ้ยศรี   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ    โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ 

       (๑๑) นางนงลักษณ์  สุรศร        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ 

       (๑๒) นางศศิธร  กระจายกลาง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ 

       (๑๓) นางวชัชรีภรณ์  รตัรสาร    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ 

       (๑๔) นางสาวเพ็ญจันทร์  วันแสน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ                       



      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      (๑๒) นายวชิิต รุ่งพุทธิคุณ        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดชีุมพล  จงัหวัดชัยภูมิ             กรรมการ  
      (๑๓) นายอเนก  หล้าเพชร       นายแพทย์ชำนาญการ   
                                             โรงพยาบาลภูเขยีวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ              กรรมการ  
       (๑๔) นายประมวล  เหล่าสมบัตทวี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
                                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                           กรรมการ  
      (๑๕) นางสาวนันทพร อ่อนชัย    นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการพิเศษ  
                                              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                     กรรมการ 

       (๑๖) นางอรุณรัตน์  สู่หนองบัว     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ และ 
                                                   โรงพยาบาลชัยภูม ิ                                        กรรมการและเลขานุการ  
      (๑๗) นางบุญแย้ม   วรพล          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
                                                   โรงพยาบาลชัยภูม ิ                                 กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  
     (๑๘) นางสาวสมคิด เทียมแก้ว   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
                                             โรงพยาบาลบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

  บทบาทหน้าที่และอำนาจ  
    (๑) กำหนดรูปแบบหัวข้อบรรยายและอภิปราย จัดลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการและกำหนดหัวข้อ
บรรยาย  
    (๒) กำกับดูแลให้การสนับสนุนช่วยเหลือเสนอแนะการดำเนินงานด้านวิชาการ 
    (๓) กำหนดพิธีการประจำหอ้งประชุมทุกหอ้ง  
    (๔) จดัทำหนงัสือเชิญและประสานงานติดต่อและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรบัเชิญ  
       ผู้เชี่ยวชาญ รวมเป็นกรรมการและประเมินผลงานวิชาการ  
    (๕) จดัเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรบัการประชุมยอ่ย และอุปกรณท์ีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้  
       แผนผังรายละเอียดห้องประชุม  
    (๖) ดำเนินงานประกวดผลงานวิชาการ กำหนดหลักเกณฑ์และอำนวยการประกวดในแต่ละประเภท  
    (๗) ตัดสินผลงานวิชาการดีเด่น เพ่ือประกาศผลในพิธีปิด  
    (๘) จดัเตรียมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล และของที่ระลึก  
    (๙) ลงทะเบียนรับเอกสารผลงานวิชาการ  
 

 

๔.๑. คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 

   (๑) นางบุญสวย  ชัยสถิตย์กุล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิประธาน  
   (๒) นายธนิศักดิ ์ ทวีโคตร    นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                          รองประธาน 
   (๓) นายอเนก  หล้าเพชร       นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ            รองประธาน  
   (๔) นายศักดิ์ชาย  เพชรตรา อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    กรรมการ 
   (๕) นางบุปผา  แก่นชัยภูมิ   รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         กรรมการ 



   (๖) ดร.กมลรัตน์  ทองสว่าง  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ            กรรมการ    
   (๗) นางสาวจุลจีรา  จันทะมุงคุณ  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ     กรรมการ 
   (๘) นางสุวารี  คำศริิรักษ์  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ               กรรมการ    
   (๙) นางพรภรัทรา  แสนเหลา  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ          กรรมการ    
   (๑๐) นางสาวอ้อยทิพย์  บัวจันทร์  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ     กรรมการ    
   (๑๑) นางเมวดี  ศรีมงคล  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ               กรรมการ  
   (๑๒) นายชาญชัย เจริญสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        
                                    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ ์ จงัหวัดชัยภูมิ             กรรมการ  
    (๑๓) นางสาวพัชรี  ยิ้มรัตนบวร   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
                                                                                             โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๑๔)  นายเชาวน์วัศ  พิมพ์รัตน์    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ    โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๑๕)  นายวรยศ  ดาราสวา่ง    นายแพทย์ชำนาญการ   โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๑๖) ดร.พรพุทธิ  ภัทรวฒุิพร    ทันตแพทย์ชำนาญการ   โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๑๗) นางสาวจารุณี  วงศ์วัฒนาเสถียร   เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๑๘) นางสาวสุภาวดี  เหลืองขวัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๑๙) นางสาวจิราภรณ์  ชวนรัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๒๐) นางสาวอังสนา ศิริวัฒนเมธานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๒๑) นางนงลักษณ์  ตาทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๒๒) นางนงนุช  รักชื่อดี  บรรณารักษ์ชำนาญการ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
    (๒๓) นางลักขณา  ศรสุรินทร์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์   กรรมการ 

    (๒๔) นางอุทัยวรรณ   เนาว์พิริยวัฒน์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์   กรรมการ 

    (๒๕) นางสาวพัฒนา   พ่อค้า      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์   กรรมการ 

    (๒๖) นางปาริชาต  หาญมานพ           พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์   กรรมการ 

    (๒๗) นางรัชนก  สิทธิโชตวิงศ์            เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลสุรินทร์   กรรมการ 

    (๒๘) นางหมื่นไทย  เหล่าบรรเทา        พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์   กรรมการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

(๑๐) นายสาโรจน์ ประพรมมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
                                สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล                                กรรมการ  

(๑๑) นายสักรินทร์  ไกรษร    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์   กรรมการ  
    (๑๒) นางกติติรตัน์ สวัสดิรกัษ์   พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ  โรงพยาบาลยภูมิ                    กรรมการ  
    (๑๓) นายสามารถ  อยู่ยง        เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                          กรรมการ  
    (๑๔) นางกาญจนา สถิรพงศ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                 กรรมการ  
    (๑๕) นายวิชิต รุ่งพุทธิคุณ        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดชีุมพล  จังหวัดชัยภูมิ             กรรมการ  
    (๑๖) นายณฐัปคัลภ ์สันวิจติร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านแท่น จงัหวัดชยัภูมิ  กรรมการ  



    (๑๗) นางสาวกชกร  ทองสุขแก้ว  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   
                                   โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ                                กรรมการ   

    (๑๘) นางสาวสมคิด  เทียมแก้ว    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
                                              โรงพยาบาลบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ           กรรมการและเลขานุการ  
    (๑๙) นางอรุณรัตน์  สู่หนองบัว     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ       กรรมการและ 
                                                                                                             ผู้ชว่ยเลขานุการ  
    (๒๐) นายสุจิต  รัตนปัญญา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
                                                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   หน้าที่และอำนาจ  
 (๑) คัดเลือกหรือกลั่นกรองผลงานวิชาการระดับชาติ/เขต เพ่ือนำเสนอผลงาน ระดับชาติ/เขต  
 (๒) ประสานงานกบัคณะกรรมการวิชาการและประกวดผลงาน  ในการกำหนดเกณฑ ์       
              การคัดเลือกหรือกลั่นกรองผลงานวิชาการระดับชาติ/เขต  
 (๓) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
๔.๒. คณะกรรมการวิชาการและกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ  
         (๑) นางมรกต  ภัทรพงศ์สินธุ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลชัยภูมิ      ประธาน  
         (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สีพวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา             
                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ                      รองประธาน        
         (๓) นายธนิศักดิ ์ ทวีโคตร            นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ            รองประธาน     
         (๔) นางสาวกมลรัตน์  ทองสว่าง     อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ    กรรมการ  
         (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐปภัสก์  นวลสีทอง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ     
                                                                                                                      กรรมการ 
         (๖) นางสุวารี  คำศิริรักษ์             อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ    กรรมการ  
         (๗) นางสาวสุวิตรา  สร้างนา  อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ    กรรมการ   
         (๘) นางสาวปาริชาติ  สัตย์ญารักษ์  อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                                                    มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ                                         กรรมการ 
.        (๙) นางสาวสุภาพร  แซ่ภู่              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
                                                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                             กรรมการ 
 
         (๑๐)  นางณิรดา  ปิ่นประสงค์        เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน  
                                                   โรงพยาบาลชัยภูมิ                            กรรมการและเลขานุการ  
          (๑๑) นางบุญแย้ม  วรพล                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          
                                                   โรงพยาบาลชัยภูมิ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
        (๑๒) นายสุจิต  รัตนปัญญา          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
                                                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที่และอำนาจ  

 (๑) จัดเตรียมต้นฉบับรายงานวิจัย/รายงานวิชาการ (Full Paper) เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงาน 



สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
       (๒) จัดพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการให้เรียบร้อย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการได้  
                 (๓) จัดเตรียมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ เพื่อมอบให้แก่ผู้นำเสนอ งานวิจัย/งาน
วิชาการท้ังภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์   
 

๕. คณะกรรมการจัดการบรรยายและจัดนิทรรศการ   
  (๑) นายสุกิจ  พรหมรับ           รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ           ประธาน  
  (๒) นางสาวนันทพร  อ่อนชยั   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
                                            สำนกังานสาธารณสุขจังหชยัภมูิ                                           รองประธาน  
  (๓) นายสมฤทธิ์  รอดสมใจ   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลชัยภูมิ                     กรรมการ 
  (๔) นายสุชาติ  สิมาชัย   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป  
                                          โรงพยาบาลชัยภูมิ                                                       กรรมการ 
  (๕) นายวัชรพงษ์  กระบี่ศรี       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ                  กรรมการ  
  (๖) นางสาวบุหลัน  เปลี่ยนไสง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ           โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
  (๗) นางกลิ่นสุดา  เร่งพิมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ           โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
  (๘) นางพิมพ์พจี  พันธุลี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
  (๙) นางอัสนี นาคาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ      

  (๑๐) นางพัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ   

  (๑๑) นางพรรณพิศ  ชื่อดำรงรักษ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน  โรงพยาบาลสุรินทร์    

                                                                                                                      กรรมการ   

  (๑๒) นางกรรณิกา   แก้วแฉล้ม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน   โรงพยาบาลสุรินทร์    กรรมการ   

  (๑๓) นายอาณัติชัย  บุญยอ นักวิชาการสาธารณสุข                      โรงพยาบาลสุรินทร์    กรรมการ   

  (๑๔) นายศราวุฒิ   สายธน ู เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา                 โรงพยาบาลสุรินทร์    กรรมการ   

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (๑๑) นางสาวษิรดา บุญโนนแต้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  กรรมการ  
  (๑๒) นางสุกัญญา  อภัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยัภูมิ        กรรมการ  
  (๑๓) นายสุภวิทย์ บุญขันธ์  นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      กรรมการ  
  (๑๔) นายสุรพงษ์ ญาติสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  กรรมการ  
  (๑๕) นายนิกร ระวิวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิกรรมการ  
  (๑๖) นายเกรียงไกร  ฦาชา  นกัทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลชัยภูมิ                                 กรรมการ  
  (๑๗)  นางกรองทอง  เที่ยงเคน หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลชัยภูมิ     กรรมการและเลขานุการ  
  (๑๘) นายวีระพล  ความหมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน  โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการและ 
                                                                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ  



  (๑๙) นายสุจิต  รัตนปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
                                                                                              กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที่และอำนาจ  
   (1) จัดแสดงนิทรรศการที่นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร ์ 
   (2) จัดรูปแบบการนำเสนอและดูแลการจัดสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการ 
    (3) ประสานงานกับหน่วยงาน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ 
   (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

๖. คณะกรรมการลงทะเบียน  
 (๑)  นางขนิษฐา  ตั้งใจ         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลชัยภูมิ       ประธาน  
 (๒)  นางสาววนิดา   รอญยุทธ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสจ.ชัยภูมิ                      รองประธาน  
 (๓)  ผู้แทนจาก สสจ.นม……………………………………………………………………………………………………………….. 
 (๔)  ผู้แทนจาก สสจ.สน………………………………………………………………………………………………………………… 
 (๕)  ผู้แทนจาก สสจ.บร………………………………………………………………………………………………………………… 
 (๖)   นางอุษณีย์   สุขนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลสุรินทร์  กรรมการ 
 (๘)  ผู้แทนจาก รพ.บุรีรัมย์……………………………………………………………………………………………………………… 
       นางเยาวลักษณ์  หอมวิเศษวงศ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
       นางจิราพร  แน่นอุดร       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    โรงพยาบาลบุรีรัมย์   กรรมการ 
 (๙)  นางเจนจิรา  บุราคร        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ               กรรมการ 
 (๑๐)  นางปัทมา  คุณวันดี     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ      กรรมการ 
 (๑๑)  นางชัญญา มณีวรรณ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ      กรรมการ 
 (๑๒)  นางสาวรัตนากร  ประโจทานัง  นักจัดการงานทั่วไป  โรงพยาบาลชัยภูมิ      กรรมการ 
 (๑๓)  นางศิริพร  กำลังเหลือ            เจ้าพนักงานธุรการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ       กรรมการ 
 (๑๔)  นางสาวพรทิพย์  ตั้งนารี         เจ้าพนักงานธุรการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ       กรรมการ 
 (๑๕)  นางสาวโสภาพร ขุนอินทร์       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
                                               โรงพยาบาลชัยภูมิ                                 กรรมการและเลขานุการ 
 (๑๖)  นางอนุสรา  สุทธิเชื้อ              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
                                                โรงพยาบาลชัยภูมิ                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที่และอำนาจ  
 (1) จัดระบบการลงทะเบียน  
  (2) จัดหากระเป๋าเอกสาร และวัสดุที่จำเป็นในการประชุม 

(3) จัดทำคูปองอาหาร  และรวบรวมรายชื่อผู้ลงทะเบียน  
  (4) ดำเนินการลงทะเบียน 
  (5) ปฏิบัติหน้าทื่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
 (๑)  นายนิติโชติ นิลกำแหง   ทันตแพทยเชี่ยวชาญ(ด้านทนัตสาธารณสุข) 



    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      ประธาน  
 (๒)  นายคำมูล  แก้วชัยภูมิ   หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี ละสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ  
                                          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                 รองประธาน  
 (๓) นายสุวิทย์  คงโพธิ์น้อย     นวก.คอมพิวเตอร์  สำนกงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                    กรรมการ  
 (๔) นายมาโนชญ์  กลางพิลา    นวก.คอมพิวเตอร์  สำนกงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                    กรรมการ  
 (๕) นายพิพัฒน์  พรมพวง       นวก.คอมพิวเตอร์  สำนกงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                    กรรมการ  
 (๖) นางสาวสุนิสา แฝงเวียง     นักเทคโนโลยสารสนเทศ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                        กรรมการ  
 (๗) ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ และโสตทัศนศึกษาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งๆ ละ ๕ คน            กรรมการ  
 (๘) นายสัมพันธ์  พรประไพ     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ                  กรรมการและเลขานกุาร  
 (๙) นายปรีชา  อภัย    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
หน้าที่และอำนาจ  
 (๑)  ประสานงานกบัฝ่ายพิธีการเพ่ือถ่ายภาพในงาน  
 (๒) จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่จะใช้ในห้องประชุมทั้งห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมย่อย ห้องที่นำเสนอ
ผลงานวิชาการ  ห้องผู้สื่อข่าว จัดลงทะเบียน รวมทั้งในงานเลี้ยงรับรอง  
 (๓) จัดเตรียมห้องลองสื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในห้องลองสื่อ รวมทั้งดูแลความพร้อมของ
อุปกรณ์ในการนำเสนอ  
 (๔) ประสานงานกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อการบันทึกเทป และรวบรวมแฟ้มข้อมูลผลงานที่นำเสนอ 
แต่ละห้องย่อยเพ่ือเก็บไว้เผยแพร่รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวของ  
 (๕) จัดหาบุคลากรสำหรับเป็นผู้ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประกวดผลงานวิชาการ  ห้องบรรยาย/      
จดัลงทะเบียน  
 (๖)  พัฒนาระบบการลงทะเบียน  On  Line   
 (๗)  จัดทำระบบ  Dowmload  เอกสาร และชมคลิปวีดีโอผลงานวิชาการต่างๆ      
 (๘)  ระบบถ่ายทอดสด  ผ่าน  Youtube  channel   
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
  (๑)  นางศิริวรรณ  ดิเรกโภค     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   โรงพยาบาลชัยภูมิ           ประธาน 
  (๒)  นางสำรอง  พิทักษ์พล       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   โรงพยาบาลชัยภูมิ          รองประธาน 
  (๓)  นางทองทรัพย์  ดวงภมร    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   โรงพยาบาลชัยภูมิ           กรรมการ 
  (๔)  นางรักรุ่ง  ด่านภักดี         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลชัยภูมิ             กรรมการ 
  (๕)   นางสาวรษา  รวิสานนท์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   
                                                 โรงพยาบาลคอนสวรรค ์จงัหวัดชัยภูมิ                                          กรรมการ  
  (๖)  นางกิ่งดาว  เถินมงคล         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
                                            โรงพยาบาลบ้านเขว้า จงัหวัดยภูม ิ                                   กรรมการ  



  (๗)  นายสราวุธ  ด้นประดิษฐ์  สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ                     กรรมการ  
  (๘)  นายทรงศร   วงศ์พรหม      สาธารณสุขอาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ                         กรรมการ  
  (๙)  นางเสาวภา  ไพศาลธรรม    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                  กรรมการ 
  (๑๐) นางอรุณนีย์  ประทุมถิ่น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ              กรรมการ 
  (๑๑) นางพิสมัย  สุนาโท  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ              กรรมการ 
  (๑๒) นางศิริพร  พงษ์สระแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ              กรรมการ 
  (๑๓) นางเยาวเรศ  ท่าหลวง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ          กรรมการ 
  (๑๔) นางปวริศา  คุ้มหมู่           เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                           กรรมการ 
  (๑๕) นางสาวนิสารัตน์  กงชัยภูมิ เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                           กรรมการ 
  (๑๖) นางสาวสายนาท  พลไชโย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ         กรรมการ  
                                                และเลขานุการ 
  (๑๗) นางสุชาดา ศรีหาพล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ          กรรมการและ  
                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๑๘) นางนิภาภรณ์  นิรัตน์พงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
หน้าที่และอำนาจ  
 (๑) วางแผนการเตรียมการต้อนรับผู้บริหาร  วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม  
 (๒) จัดเตรียมทีมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร  วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม  
 (๓) จัดเตรียมห้องรับรองผู้บริหารระดับสูง วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมประสาน  ฝ่ายยานพาหนะ    
               ในการเตรียมรถยนต์รับ-ส่ง  ผู้บริหารระดับสูง  และวิทยากร  
 (๔) ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่มในการจัดเตรียมสถานที่ รับประทาน 
               อาหารของผู้บริหาร  
 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายสทิธิประโยชน์การเงินและบัญชี  
 (๑) นางชลธิชา  คุณอุดม    หัวหน้างานการเงินและบัญชี                                               
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ        ประธาน  
 (๒) นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ                         กรรมการ 
 (๓) นางสาวบังอร  ผ่องชนะ    หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ    โรงพยาบาลชัยภูมิ                         กรรมการ  
 (๔) นางนภากานต์  นาคำ      หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี    โรงพยาบาลชัยภูมิ                         กรรมการ  
 (๕) นางสุภาพร ศรีภูธร         หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน  โรงพยาบาลชัยภูมิ       กรรมการและเลขานุการ  
 (๖) นางสาวนัจวพรรณ์  ถนอมสัตย์ เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที่และอำนาจ  
 (๑) ดำเนินการจัดหาทุนเพ่ือการประชุม โดยออกหนังสือเชิญชวนออกร้านแสดงนิทรรศการ   
 (๒) จัดสถานที่แสดงนิทรรศการร้านค้า ที่แสดงความจำนงออกร้าน ตามความเหมาะสมส่งเสริม สินค้า OTOP 
 (๓) จัดทำป้ายของบริษัท ห้างร้าน ที่แสดงนิทรรศการ  



 (๔) ประสานกับผู้แทนสถานที่เอกชน เพ่ือเตรียมสถานที่ให้เพียงพอ และเหมาะสม  
     กับผู้ที่แสดงความจำนงจัดแสดงนิทรรศการ  
 (๕) อำนวยความสะดวก อาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ออกร้านแสดงนิทรรศการ 
 (๖) สรุปบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในการดำเนินการประชุม ผู้เข้าประชุม วิทยากร  คณะกรรมการ 
          (๗) ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ 
 

 ๑๐. คณะกรรมการอาหารและเครื่องดืม่  
(๑) นางจุฑารัตน์  บางแสง          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ             ประธาน 
(๒) นางอุรารัตน์   เขตบำรงุ        นักโภชนาการชำนาญการ   โรงพยาบาลชัยภูมิ                   รองประธาน 
(๓) นางกุลนันท์   พงษ์สวัสดิ์       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   โรงพยาบาลชัยภูมิ            กรรมการ 
(๔) นางไพรวัลย์  เกลียวสีนาค     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                    กรรมการ 
(๕) นายดุสิต  หริญัวรรณ์           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                         สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ                                   กรรมการ   
(๖) นักโภชนาการ                    โรงพยาบาลชัยภูมิทุกคน                                      กรรมการ 
(๗) นางมยุรี  ประเสริฐกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลชัยภูมิ             กรรมการ 
(๘) นางพัชรฉัตร ภูมิสถาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                  กรรมการ 
(๙) นางวัฒนายุวดี  ตัตวศาสตร์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                  กรรมการ 
(๑o)  นางสาวศิรินภา  ทวีเงิน      นักโภชนาการ   โรงพยาบาลชัยภูมิ                 กรรมการและเลขานุการ  
(๑๑)  นายยุทธภูมิ  มาชัย           นักโภชนาการ   โรงพยาบาลชัยภูมิ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(๑๒)  นายสุภวิทย์  บุญขันธ์     นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ   
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และอำนาจ  
 (๑) ประสานงานกับโรงแรมในการจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม  และ
วิทยากร ตลอดกันจัดประชุม  
 (๒) ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและ
วิทยากร  
  (๓) แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ  ในการจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม
ประชุมพึงพอใจ  
 

๑๑. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ ์ 
(๑) นางพรประไพ  ไตรทิพย์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ                                    ประธาน  
(๒) นายสุเทพ  ทะวลี             ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ                                           กรรมการ      
(๓) นางพันธ์ทิพา  อินทรศร        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                           กรรมการ 
(๔) นางวีรวรรณ ดีดเพชร์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
    จงัหวัดชัยภูมิ               กรรมการ  



(๕) นายคำมูล  แก้วชัยภูมิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ                        กรรมการ   
(๖) นางสาวกุลนภัทร  เรือนกว้าง  นักประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลชัยภูมิ                               กรรมการ 
(๗) นางสาวนิสารัตน์ กงชัยภูมิ เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพนธ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ      กรรมการ 
(๘) นางกรองทอง  เที่ยงเคน  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ     กรรมการ    
(๙) นางสาวแสงอรุณ  งอกศิลป์    ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ             กรรมการและ                                                     
             เลขานุการ 
(๑๐) นายสุจิต  รัตนปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(๑๑) นายกิตติวิชญ์  ชวนินทวิสุทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(๑๒) นางสาวภัทราภรณ์  สีหะวงษ์      จพ.โสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน  
                                                           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                             
(๑๓) นางสาวศศิประภา  สุวรรณเลขา  นักประชาสัมพันธ์   
           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                             

 หน้าที่และอำนาจ  
 (๑) ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ทั้งก่อน และระหว่างการประชุมเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ และ
สื่อมวลชนทราบ  
 (๒) ประสานงานกบัคณะกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทำข่าวการประชุม เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน      
ผ่านช่องทางต่างๆ  
 (๓) ประสานผู้บริหาร และวิทยากรให้สัมภาษณ์ตามท่ีสื่อมวลชนร้องขอ 
          (๔) จัดทำและตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานที่ทีเ่หมาะสม  
 (๕) ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น โรงแรม ที่พัก 
อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทาง ข่าวสารการเปลี่ยนแปลง  หรือการเคลื่อนไหวของการประชุมที่เป็นปัจจุบัน
ตลอดงานประชุม  
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

๑๒. คณะกรรมการพิธีการและการแสดง  
(๑)  นางจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ                            ประธาน 
                                          และสนับสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลชัยภูมิ     
(๒) นางลภิสรา  สวัสดิรักษณ์       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลชัยภูมิ         รองประธาน   
(๓) นายอุดมโชค  อินทรโชติ        นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                       กรรมการ  
(๔) นางเรณ ูหมู่โยธา    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
                                          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                   กรรมการ 
(๕) นางสมควร  พิรุณทอง   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                   กรรมการ 
(๖) นายสำราญศักดิ์  โชคกำเนดิ      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   
                                               สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ                               กรรมการ                       



(๗) นางพันธ์ทิพา  อินทรศร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงาน       กรรมการ                       
(๘) นางอังคณา  พรประไพ         นักกายภาพบำบัด   โรงพยาบาลชัยภูมิ                              กรรมการ  
(๙) นางสาวปรัชญาภรณ์  เพ่ิมพูน นักกิจกรรมบำบัด    โรงพยาบาลชัยภูมิ                             กรรมการ  
(๑o) นางอนุสรา หวังสุดดี          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ                    กรรมการ  
(๑๑) นางชัญญา  มณีวรรณ        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลชัยภูมิ                   กรรมการ  
(๑๒) นางภรภร   พิมาลัย           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โรงพยาบาลชัยภูมิ                   กรรมการ 
(๑๓) นายนิกร  ระวิวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                      กรรมการ  
(๑๔) นางศิริมา  โกมารฑัต     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ  
(๑๕) นายศิลป์ชัย  เหลาภา         นักจิตวิทยา  โรงพยาบาลชัยภูมิ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(๑๖) นางสาวกุลนภัทร  เรือนกว้าง  นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๑๗)  นางเปรมจันทร์ หมวดเมืองกลาง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
                                                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

หน้าที่และอำนาจ  
  (๑) กำหนดพิธีเปิด - ปิด การประชุม  
  (๒) พิธีการ / ดำเนินการประชุม  
  (๓) จัดเตรียมรางวัลมอบพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
  (๔) ประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เก่ียวกับการถ่ายภาพในงาน 
  (๕) จัดกำหนดการ และสถานที่งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม  
  (๖) จัดเตรียมการแสดง ดนตรีตลอดจนรายการบันเทิงต่าง ๆ  
  (๗) จัดพิธีกร และดำเนินรายการบันเทิงตลอดงานเลี้ยงรับรอง  
 
 
 
 
 

๑๓. คณะกรรมการสถานที่และยานพาหนะ  
(๑)  นายสมฤทธิ์  รอดสมใจ   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลชัยภูมิ                  ประธาน 
(๒)  นายดุสิต  หิรัญวรรณ์     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
                                         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                 รองประธาน  
(๓)  นักจัดการงานทั่วไป            โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง                                   กรรมการ                                                          
(๔)  นายสุชาติ  สิมาชัย    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป  
     โรงพยาบาลชัยภูมิ                                                     กรรมการ 
(๕)  นายสุรพงษ์  ญาติสมบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                  กรรมการและเลขานุการ 
(๖)  นายวิชัย  ยอดชัยภูมิ   พนักงานขับรถยนต์ ส ๒ / หัวหน้า   



    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  หน้าที่และอำนาจ  
 (๑) ประสานงานเพื่อจัดเตรียมสถานที่และโต๊ะลงทะเบียน  
 (๒) ดำเนินการประสานงานกับโรงแรม จัดเตรียมห้องประชุมและตกแต่งสถานที่ 
 (๓) จัดทำผังห้องประชุม ห้องอาหารต่างๆ เอกสาร แผ่นพับ  
 (๔) ประสานงานกับฝ่ายจัดหาทุนเพ่ือจัดเตรียมสถานที่แสดงนิทรรศการ ร้านค้าที่แสดงความจำนง 
ออกร้านตามความเหมาะสม  
 (๕) จัดทำป้ายชื่อ ประธาน วิทยากร ประจำห้องประชุม  
 (๖) ประสานงานยานพาหนะภาพรวมของจังหวด 
 (๗) ศูนย์กลางบริการจัดการยานพาหนะ รับ-ส่ง วิทยากร /ประสานงาน  
 (๘) จัดบริการยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการในการจัดเตรียมการประชุม และ 
               ระหว่างการจัดการประชุม  
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

๑๔. คณะกรรมการประเมินผล  
 (๑) นายประมวล เหล่าสมบัติทวี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ       ประธาน  
(๒) นางสุวารี  คำศิริรักษ์     อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์   มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ           รองประธาน  
(๓) นายสราวุธ  ด้นประดิษฐ์   สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ                        กรรมการ  
(๔) นางสาวสุวิตรา  สร้างนา   อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาลัยราชภัฏชัยภูม ิ      กรรมการ   
(๕) นางสาวปาริชาติ  สัตย์ญารักษ์  อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ       กรรมการ 
(๖) นางนิภาภรณ์  นิรัตน์พงษ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
    สำนักงานสาธารณสุขงหวัดชัยภูมิ        กรรมการ  
(๗) นางสาวสุภาพร  แซ่ภู่   นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการพิเศษ   
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ                                    กรรมการ 
(๘) นางงามตา ขวญับุญจันทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
    สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ             กรรมการและเลขานกุาร  
(๙) นายไพบูลย์  ประจญกล้า   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานการ  
(๑๐) นายชัยณรงค์ เสนามาตย์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                                          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานการ  
 
                                                 
 

 หน้าที่และอำนาจ  
 (๑) ประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ของการจัดประชุมวิชาการ 
  (๒) ประเมินกระบวนการภายในของการจัดประชุม 



  (๓) จัดทำและรวบรวมแบบประเมินผลความพึงพอใจ ภาพรวมการประชุม พร้อมทั้งสรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ   
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

๑๕. คณะกรรมการปฐมพยาบาล  
(๑) นายศันยวิทย์   พึงประเสริฐ    นายแพทย์ชำนาญการ   โรงพยาบาลชัยภูมิ                     ประธาน  
(๒) นายพรชัย   มโนธรรมสถิต     พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลชัยภูมิ         รองประธาน 
(๓) นางจุไรวรรณ  ศรีศักดิ์นอก   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ                                    กรรมการ  
(๔) บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                               กรรมการ  
(๕) นางรักรุ่ง  ด่านภักดี    พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลชัยภูมิ             กรรมการ  
                                                                                                                 และเลขานุการ 
(๖) นางศรีประภา  ภูชิตธนนท์    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
                                         สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

หน้าที่และอำนาจ  
 (๑) เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลทั้งยา และเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาล   
      ทีมแพทย์พยาบาล และการส่งต่อ  
 (๒) จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลในบริเวณการจัดประชุม และตลอดช่วงการดำเนินการ  
     จัดประชุม  
 (๓) รายงานสรุปสถานการณ์ด้านการปฐมพยาบาลเสนอผู้บริหารในแต่ละวันในช่วงการจัดประชุม  
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๖. คณะกรรมการทัศนศึกษา  
(๑)  นางเอกสุรีย์  วงศ์ชัยภูมิ ภสัชกรเชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ            ประธาน 
(๒)  นายสราวุธ  ด้นประดิษฐ์    สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ                                      รองประธาน 
(๓)  นางลำปาง   แก้วชัยภูมิ     หัวหน้างานพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ              กรรมการ 
(๔)  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                   กรรมการ 
(๕) นายจตุพร  เลิศฤทธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                  กรรมการและเลขานุการ 
(๖) นายสมยศ  พงษ์พันธุ์สง่า   นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ   
    สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และอํานาจ  

(๑) จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ ์อาหารและเครื่องดื่ม ในการทัศนศึกษาสําหรับวิทยากร/    
ผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม  

(๒) จัดทํารายละเอียดทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม เส้นทาง ยานพาหนะ คู่มืออธิบายสถานที่เยี่ยมชม  

(๓) ให้การต้อนรับ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม   

(๔) ประสานงานกับคณะกรรมการ ด้านประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ท่องเที่ยว 



(๕) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่        กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓  

     

          (                                      )  

               ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

   (นายพงศเ์กษม  ไข่มุกด์) 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  

 
  ร่าง...........  

  พิมพ์......  
   ตรวจ..........  


