
 
 
 

 
คำสั่งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

ท่ี   36  / ๒๕65 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)ระบบสุขภาพอำเภอ(DHS)และ

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
 

 
       

  ด้วย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพ 
ท่ี 8 ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาปฐมภูมิ ให้มกีารดูแลสุขภาพประชาชนแบบ
องค์รวม บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี โดยมีกลไกการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการปฐมภมิ 
ระบบสุขภาพอำเภอ และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ตามบริบทของพื้นท่ี 
 ดังนั้นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณ จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)ระบบสุขภาพอำเภอ(DHS)และการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวขึ้น เพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายและบรรลุตามวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 

 1. นางณัฐปภัสร์  นวัตชัยศิริกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ        ประธานกรรมการ 
 2. นายภุชพงศ์   สุพัฒนกุล       สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ       รองประธาน 
 3. นายสากล   ไขประภาย          นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ                 กรรมการ 
 4. นางจันทร์ประภา  นางาม      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 5. น.ส.รัตติยา หทัยเดชะดุษฎี      ทันตแพทย์ชำนาญการ        กรรมการ  
 6. นางสาวศิริพร บุตรพรม     เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ                  กรรมการ  
 7. นางศิริวรรณ  ไชยเชษฐ์       เภสัชกรชำนาญการ                      กรรมการ  
 8. นางนันท์สินี  ทุมชะ               นักกายภาพบำบัดชำนาญการ                     กรรมการ  
 9. นางจิรวรรณ แก้วชุมภู    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                      กรรมการ  
 10. นางจริยา  สุภาทอง       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       กรรมการ 
 11. นายอาทิตย์ นิลทะราช   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    กรรมการ 
 12. นางปริศนา  บุญสร้อย        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    กรรมการ 
 13. นายสนธยา  ปัญญาประชุม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 14. นางรจนา  แก้วคำแสน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
            15. นางสาวสุนาพร สำราญสกุล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 16. นางจรัญญา  ส่งเสริม        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
 

 
โดยมีหน้าท่ี... 

  
 



โดยมีหน้าที่  
 

1. อำนวยการ พัฒนาการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)ระบบสุขภาพอำเภอ  
(DHS)และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ตามนโยบายอย่างมีประสิทธภาพ 
ประสิทธิผล 

2. ให้คำปรึกษา เสนอแนะในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)ระบบสุขภาพอำเภอ  
(DHS)และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวแก่คณะกรรมการ/คณะทำงานท่ี
เกีย่วข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 

  3.  วางแผนและกำหนดทิศทางนโยบายการพัฒนางานอย่างมีส่วนรว่มทุกภาคส่วน 
  4.  ประสานความร่วมมือสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพใน

พื้นท่ี 
  5.  ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลรายงานความก้าวหน้าให้

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ระดับ
จังหวัดทราบ 

  6.  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆตามความเหมาะสม 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 

            1. นางณัฐปภัสร์  นวัตชัยศิริกุล      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ    ประธานกรรมการ  
 2. นายภุชพงศ์   สุพัฒนกุล        สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ       รองประธาน 
 3. นายชานนท์    เกษทอง               นายแพทย์ปฏิบัติการ                         กรรมการ 
 4. นายภาษิต      พิพิธวณิชธรรม       นายแพทย์ปฏิบัติการ                         กรรมการ 
            5. นายไชยภพ   ภูมิวัฒน์            นายแพทย์ปฏิบัติการ         กรรมการ 
 6. น.ส.อิสรีย์    บุญญาวรรณนุกุล      นายแพทย์ปฏิบัติการ         กรรมการ 
 7. นายสากล   ไขประภาย             นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ             กรรมการ 
 8. นางจันทร์ประภา  นางาม           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ        กรรมการ  
 9. น.ส.รัตติยา หทัยเดชะดุษฎี           ทันตแพทย์ชำนาญการ           กรรมการ 
 10.นายก่อกิตต์ิ วราอัศวปติ             ทันตแพทย์ปฏิบัติการ            กรรมการ 
 11.น.ส.พิชญ์สินี มั่นศักดิ์      ทันตแพทย์ปฏิบัติการ            กรรมการ 
 12.นางสาวศิริพร บุตรพรม          เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ              กรรมการ   
 13.นางสาวชนัญชิดา  จันทรังษี    เภสัชกรชำนาญการ                  กรรมการ  
 14.นางนนัท์สินี  ทุมชะ                  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ                กรรมการ  
 15.นางจิรวรรณ แก้วชุมภู         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ   
            16.น.ส.วราภรณ์ บุญศิริ           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ 
   17.น.ส.พิณทิพย์ พันธรักษ์         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ 
 18.นางรุจิรา     แพงคำฮัก         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ 
 19.นางธิดารัตน์  ทาศรีภู               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ  
            20.นายคำพันธ์  คำเรืองศรี              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ 
 21.นางจริยา  สุภาทอง                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   กรรมการ 
 22.นายสนธยา  ปัญญาประชุม         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
 23.นายอาทิตย์ นิลทะราช            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   กรรมการ 

24.นางปริศนา... 



 24.นางปริศนา  บุญสร้อย             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   กรรมการ 
            25.น.ส.สมบูรณ์ วงศ์เครือศร            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       กรรมการ 
 26.นางวชิรา  ถามูลแสน                 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ      กรรมการ 
 27.นางรัชนี   พลราชม       เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน              กรรมการ 
 28.น.ส.สุนาริน เกรงอำนาจ             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  กรรมการ 
 29.น.ส.พัชรา   เสนจันตะ      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                  กรรมการ 
 30.นายพงษ์สิทธิ คึมยะราช    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          กรรมการ 
 31.น.ส.รุ้งนภา พระโรจน ์     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          กรรมการ 
 32.นายเปรมศักด์ิ เทพวงสา    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   กรรมการ 
 33.นายธเรศ ธราพร                        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน       กรรมการ 
 34.นายผจญ  นาลงพรม                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          กรรมการ 
 35.นางอมรรัตน์ วงค์วันดี     นักวิชาการสาธารณสุข      กรรมการ 
 36.นางวิไลวรรณ ปิติพงษ์ไพศาล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         กรรมการ 
 37.นางรัตยา  อิทธิพรม     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          กรรมการ 
 38.น.ส.สุนาพร  สำราญสกุล    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
 39.นางรจนา  แก้วคำแสน           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 
 40.นางจรัญญา  ส่งเสริม            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       กรรมการ/เลขานุการ 
 
โดยมีหน้าที่  

1. ดำเนินงานพัฒนาการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูม ิระบบสุขภาพอำเภอ และการพัฒนา 
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2.  บูรณาการ การดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระบบบริการ ระบบ 
สุขภาพอำเภอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.  สนับสนุน จัดหา ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิระบบ 
สุขภาพอำเภอ (DHS)และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว   แก่เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี  

4. เย่ียมเสริมพลังและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

5. ประเมินผลการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพในระดับตำบล /สถานบริการ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำนินงานพร้อม ท้ังปญัหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

    
                   ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับคำส่ังแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  31 มกราคม  2565 

 

 
(นางณัฐปภัสร์  นวัตชัยศิริกุล) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
ประธานคปสอ.โคกศรีสุพรรณ 

 


