
 
 

คําส่ังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ท่ี              /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเตรียมการรับเสด็จ 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดชัยภูมิ  ป ๒๕๖๓ 

 ดวย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
กําหนดเสด็จเปดศูนยเพ่ือนใจ TO BE  NUMBER  ONE (TO BE NUMBER ONE  FRIEND CORNER)  และติดตามผลการ
ดําเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  ตําบล
บานเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
   เพ่ือใหการจัดพิธีเปดศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)   
เปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ดังตอไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
 ๑.๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                            ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ                    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิคนท่ี 1            รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)                  กรรมการ 
 ๑.๕ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานบริการทางวิชาการ)            กรรมการ 
 ๑.๖ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ                                       กรรมการ 
 ๑.๗ รองผูอํานวยการฝายบริหาร  โรงพยาบาลชัยภูมิ             กรรมการ 
 ๑.๘ รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ    กรรมการ 
          ๑.๙ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง                        กรรมการ 
          ๑.๑๐ สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ                 กรรมการ 
 ๑.๑๑ หัวหนากลุมงาน/หัวหนางานทุกงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      กรรมการ 
 ๑.๑๒ นายแพทย เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
                 (ดูแลกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๓ รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑.๑๔ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
                 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑.๑๕ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ TO BE  NUMBER  ONE  
                กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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บทบาทหนาท่ี 
 ๑. อํานวยการเตรียมการในการจัดเตรียมรับเสด็จฯ 
 ๒. จัดเตรียมการดําเนินงานการรับเสด็จฯ ถวายงานดานการแพทยและสาธารณสุข  และ 
การประสานงานเพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติ     
 ๓. จัดทําคําสั่ง และมอบหมายภารกิจใหเจาหนาท่ีดําเนินการรับเสด็จฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๔. เปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๕. ประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๖. จัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม    

๒. คณะทํางานประสานงานท่ัวไป 

 2.1  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)     ประธานคณะทํางาน       
2.2  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด         รองประธานคณะทํางาน  
2.3  หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและเจาหนาท่ีทุกคน      คณะทํางาน 
2.4  หัวหนางานเลขานุการและเจาหนาท่ีทุกคน        คณะทํางาน 
2.5  เจาหนาท่ีกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติดทุกคน    คณะทํางาน 

 2.6  นางนิภาภรณ นิรัตนพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         คณะทํางานและเลขานุการ 
 2.7  นางสาวนิภารัตน  รชตภัชกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ี 

 1. ทําหนังสือประสานเชิญประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน  ทําวาระการประชุม พรอมสรุป
การประชุม ทุกครั้ง 

2. ทําหนังสือเชิญชวนผูทูลเกลาเขารับเข็มท่ีระลึก  
3. ทําหนังสือเชิญผูทูลเกลาเขารับเข็มท่ีระลึกดวยตนเองพรอมแบบตอบรับ 

พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูทูลเกลาฯ พรอมชื่อติดประจําท่ีนั่ง ขณะรอทูลเกลา และรับเข็มท่ีระลึก 
 4. ทําหนังสือเชิญผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9  สาธารณสุขนิเทศกระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 9  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเขตสุขภาพท่ี 9  ผูบริหารจังหวัดชัยภูมิ หัวหนาสวน
ราชการระดับจังหวัด  แขกผูมีเกียรติ พรอมแบบตอบรับ เขารวมรับเสด็จ 
 5. จัดทําหนังสือเชิญผูบริหารฯ แขกผูมีเกียรติ พรอมแบบตอบรับ 
 6. จัดทําหนังสือเชิญตัวแทนนักเรียนมาซอม ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2563  และรวมกิจกรรมในวันท่ี 
18  สิงหาคม 2563 
 7. จัดทําหนังสือเชิญโรงเรียนและหนวยงานท่ีเก่ียวของมาจัดบูธนิทรรศการ 
 8. จัดทําหนังสือเชิญประสานสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิเพ่ือนําตัวแทนเยาวชนใครติดยายก
มือข้ึนเขารวมกิจกรรม 

9. ทําหนังสือเชิญชวนภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสมัครสมาชิก นิตยสาร TO BE 
NUMBER  ONE 

10. จัดทําคํากราบทูลรายงานของผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ 
11. จัดทําคํากลาวรายงานของผูบริหารสถานศึกษา 

 12. จัดทําคํากลาวรายงานของเด็กและเยาวชน     
 
 

๒. คณะทํางาน.../๓       
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3. คณะทํางานฝายการแพทยและรักษาพยาบาล   

ชุดท่ี ๑  ทีมแพทย พยาบาล รวมขบวนรถพระท่ีนั่ง พรอมท้ังสนับสนุนน้ํามัน เช้ือเพลิงจัดรถยนตพยาบาล
พรอมอุปกรณชวยเหลือชีวิต และเลือด จากโรงพยาบาลชัยภูมิ 
 ๑. นพ.ศันยวิทย  พึงประเสริฐ   นายแพทยชํานาญการ 
 ๒. นางสาวจุฑารัตน  อรรคธรรม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๓. นางเยาวเรศ   ทาหลวง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 ๔. นายชีวโรจน   อรุณลัคนา   พนักงานขับรถยนต 
       

บทบาทหนาท่ี 
 1. ถวายการดูแลดานการแพทย  ตามขบวนเสด็จฯ ตั้งแตเสด็จฯถึงสนามจอดเฮลิคอปเตอร 
ชั่วคราว  บริเวณงานจนถึงเสด็จกลับ   
 2. จัดเตรียม เวชภัณฑ  พรอมอุปกรณ ใหพรอมชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน ตลอดเวลาในการเสด็จฯ 
     3. จัดเตรียมเลือดทุกกรุป (โดยเฉพาะกรุป O) 
     4. เซรุมแกพิษงู ๗ ชนิด 
     5. จัดบุคลากรประจํารถยนตพยาบาล ประกอบดวย ศัลยแพทย พยาบาลวิชาชีพ และวิสัญญีพยาบาล 
     6. ตามขบวนเสด็จฯ จากสนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราว โรงเรียนบานหนองงูเหลือม  ถึง โรงเรียนเพชร
วิทยาคาร  ตําบลบานเพชร  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ระยะทาง ๖ กม.) 
     7.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ชุดท่ี ๒ การถวายความปลอดภัยดานการแพทยและพยาบาล จุดตั้งรับ  ณ  โรงพยาบาลภูเขียว 

 ๒.๑ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  จุดรับผูปวย หองตรวจศัลยกรรมกระดูก 
            ๑. นางสาวณิชกานต  อุทัยรัตน  นายแพทยปฏิบัติการ 
  ๒ .นางรติกร  ดอนกระโทก   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๓. นางวารีรัตน วงษปฏิมาพร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๔. นางศิริวรรณ ประเสริฐไทย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 ๒.๒ แผนกผูปวยใน  จุดรับ หอผูปวยพิเศษ  หอง  ๑๓ ช้ัน ๕  
   ๑. นางสาวศศิธร  วงศรัตนากร                   นายแพทยปฏิบัติการ 
  ๒. นางสาวนฤมล บําเพ็ญเกียรติกุล  นายแพทยชํานาญการ 
  ๓. นางยุพิน เพชรนอย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๔. นางพัชราภรณ รักษาวัง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๕. นางมยุรฉัตร ภิรมยไกรภักดิ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๖. นางศิริรัตน จุนหัวโขน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
 ๒.๓ แผนกหองผาตัด  จุดรับ ณ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน  หองผาตัด  เบอร ๔ ช้ัน ๒ 
  ๑. นายนิวัฒน  ขจัดพาล   นายแพทยชํานาญการ 
  ๒ .นางสาวโอทนี สุวรรณมาลี   นายแพทยชํานาญการ 
  ๓ .นางพัทธมน ทิพยรักษ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๔. นางสิริพร ศัลยวิเศษ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๕. นางวิลาวรรณ  ขวัญทิพย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๖. นางอรวรรณ ทักษะวิเรขะพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๗. นางสุดารัตน  ตรงประสิทธิ์   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

๒.๔ แผนกไฟฟา…/๔ 
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    ๒.๔ แผนกไฟฟาและเครื่องปรับอากาศหองผาตัด 
  ๑. นายสันติ รัญชัย    นายชางเทคนิคชํานาญงาน 
  ๒. นายธีระยุทธ  มงคลเพชร   ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  ๓. นายสัญชาติ  ประทุมไทย   ขางซอมเครื่องทําความเย็น 
 

    ๒.๕ แผนกธนาคารเลือด จุดรับท่ีหองธนาคารเลือด จัดเตรียมเลือดทุกกรุป (โดยเฉพาะกรุป O) ไวใหพรอม 
  ๑. นางสาวกชกร  ทองสุขแกง    นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 
  ๒. นางผองสี  เพ่ือนสงคราม   นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 
  ๓. นายอังคาร  อนันเตา   นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 
   

     ๒.๖ แผนกรังสี  จุดรับ  หอง x-ray ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
  ๑. นายสุกิจ  ศรีวงษชัย   นักรังสีการแพทยชํานาญการ 
  ๒. นางสาวสุทิดา  แดงสี     นักรังสีการแพทยปฏิบัติการ 

 

 ๒.๗ แผนกเภสัชกรรม  จุดรับ  หองจายยา  ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
   ๑. นายชินโชติ  ไชยก่ิง   เภสัชกรปฏิบัติการ 
  ๒. นางสาวสิริกานดา  โกสุวรรณ  เภสัชกรปฏิบัติการ 

บทบาทหนาท่ี 
  ๑.จัดเตรียมความพรอมรับผูปวย  กรณีฉุกเฉิน  หองผาตัด  และสงตอ 
  ๒.จัดเตรียมหองพักผูปวย  แพทยและพยาบาล  พรอมเวชภัณฑ ถวายความปลอดภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน ไวท่ีโรงพยาบาลภูเขียว  เพ่ือชวยเหลือตลอดเวลาในการเสด็จฯ  ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
การเตรียมดูแลดานการแพทยปฐมพยาบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ชุดท่ี ๓ ทีมแพทย พยาบาล ประจําโรงพยาบาลสนาม ณ จุด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  โรงพยาบาลภูเขียว 
            ๑. นายธนภัทร แกนภูเขียว   นายแพทยปฏิบัติการ 
  ๒. นายอะที  อองจําปา   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ๓. นางสาวกฤษณา  อารียรอบ  เวชกิจฉุกเฉิน 
  ๔. นายฉลอง  ขาวเขียว   พนักงานขับรถยนต 
         

บทบาทหนาท่ี 
  ๑. จัดหาพ้ืนท่ี  เตียง และหองสําหรับจัดทําโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
  ๒. จัดเตรียมเวชภัณฑ  ยารักษาโรค  พรอมอุปกรณ ใหพรอมกรณีฉุกเฉิน  ตลอดเวลา  

 ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ชุดท่ี ๔  ทีมแพทย พยาบาล ประจําจุดแสดงคอนเสิรต ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จากโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ 
  ๑. นายแพทยบุญญฤทธิ์  ภิรมยกิจ  นายแพทยปฏิบัติการ 
   ๒. นางสาวมณีรัตน  กองพันธ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๓. นายเสกสรร  ชนะพาล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ๔. นายราชัน ขืนเขียว   พนักงานขับรถยนต 
 

 
 

บทบาทหนาท่ี…/๕ 
 



-๕- 
บทบาทหนาท่ี 
  ๑. จัดเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินและสงตอ ณ จุดแสดงคอนเสิรต โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
  ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ชุดท่ี ๕  ทีมแพทย พยาบาล จุดสนามจอดเฮลิคอปเตอรช่ัวคราว จากโรงพยาบาลคอนสาร 
  ๑. นายศุภพงศ  ไชยมงคล   นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
  ๒. นายศุภกิตติ์  บุญอุดร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
  ๓. นายกิตติพศ  เชื้อศิริ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ๔. นายศิรสิทธิ์  กัณหาพิม    พนักงานขับรถยนต 
บทบาทหนาท่ี 
  ๑. จัดเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินและสงตอ ณ จุดสนามจอดเฮลิคอปเตอร โรงเรียนบานหนองงูเหลือม 
  ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  

ชุดท่ี ๖  ทีมแพทย พยาบาลโรงพยาบาลบานแทน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลุบคา อําเภอบานแทน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเพชร อําเภอภูเขียว  ประจําจุดเสนทางเสด็จผาน (กรณีทัศนวิสัยไมดีหรือ
เกิดพายุฝน ไมสามารถเสด็จทางเฮลิคอปเตอรได) 
บทบาทหนาท่ี 
  ๑.โรงพยาบาลบานแทน เตรียมการถวายความปลอดภัยดานการแพทย พยาบาล และเตรียมท่ีพัก
รักษากรณีฉุกเฉิน 
  ๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เตรียมพรอมการรักษาผูปวยฉุกเฉินขณะเดินทางรวมรับเสด็จ 
  ๓.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  
4.คณะทํางานดานสถานท่ี การส่ือสาร  และพาหนะสนับสนุนการรับเสด็จฯ  ประกอบดวย 
 4.1 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานบริการทางวิชาการ)     ประธานคณะทํางาน 
 4.2 เจาหนาท่ีกลุมงานบริหาร ทุกคน                                                    คณะทํางาน 
 4.๓ หัวหนากลุมงานและเจาหนาท่ีกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม ฯ ทุกคน       คณะทํางาน 
 4.๔ นายสมยศ พงษพันธุสงา นายชางโยธา    
        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ            คณะทํางาน                   
 4.๕  หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  
               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                                         คณะทํางานและเลขานุการ 
 4.๖ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ โรงพยาบาลภูเขียว              คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ                                                                                             
           

  บทบาทหนาท่ี 
 ๑. ประสานการจัดทําแผนผังพ้ืนท่ีรับเสด็จในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

๒. จัดเตรียมพาหนะ  พนักงานขับรถยนต และสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง  เพ่ืออํานวยความ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
              สะดวกให หนวยแพทย  รถพยาบาล และคณะกรรมการในการเดินทางไปรับเสด็จฯ 
 ๓. ประสานการจัดทําปายประชาสัมพันธ ซุมเฉลิมพระเกียรติในบริเวณท่ีเหมาะสม 
 ๔. ประสานการจัดสถานท่ีสําหรับผูถวายเงินและผูท่ีมีอุปการคุณ / ผูทูลเกลา / ขาราชการผูใหญและ   
หัวหนาสวนราชการ  
 ๕. ประสานการจัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่มสําหรับคณะกรรมการ สวนลวงหนา  ผูทูลเกลาฯ และ 
ขาราชการท่ีเฝารับเสด็จฯ อาหารกลองสําหรับเจาหนาท่ีท่ีตามเสด็จฯ กลับ จัดน้ําดื่ม รับรองในหองพักท่ี
ประทับกอนเสด็จฯ  

6. จัดรถยนตอํานวย…/๖ 
 



-๖- 
 6. จัดรถยนตอํานวยความสะดวกสําหรับนําสงของท่ีไดรับการทูลเกลาฯ จากประชาชน ไปยัง               
สํานักพระราชวัง 
 7. ประสานการจัดเตรียมหองพักสําหรับสวนหนา คณะทํางานบริษัทเซซูแป บริษัทแกรมม่ี และ  
TO BE NUMBER ONE IDOL  
 8. ประสานการจัดเตรียมหองพักสําหรับผูทูลเกลาถวายเงิน ผูมีอุปการคุณ หัวหนาสวนราชการและแขก VIP    
 9. ประสานการปรับปรุงดูแลสิ่งแวดลอมและความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
 10.หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5. คณะทํางานดานการจัดเตรียมหองประทับพัก หองสรง ของใชสวนพระองค   เตรียมพระราชทาน
ของท่ีระลึก การลงทะเบียนผูทูลเกลาฯ และผูมีอุปการคุณ หัวหนาสวนราชการ และแขกผูมีเกียรติ 
ประกอบดวย   
 5.๑ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)                         ประธานคณะทํางาน 
 5.2 หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอสุขภาพจิตและยาเสพติด  รองประธานคณะทํางาน 
 5.๒ นกัจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  สสจ.ชัยภูมิ                  คณะทํางาน 
 5.๓ เจาหนาท่ีกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอสุขภาพจิตและยาเสพติด ทุกคน    คณะทํางาน    
 5.๔ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพและเจาหนาท่ี ทุกคน                        คณะทํางาน 
 5.๕ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ และเจาหนาท่ี ทุกคน     คณะทํางาน 
 5.๖ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค และเจาหนาท่ี ทุกคน                        คณะทํางาน 
 5.๗ หัวหนางานการเงิน สสจ.ชัยภูมิ และเจาหนาท่ี ทุกคน      คณะทํางาน 
 5.๘ เจาหนาท่ีกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกทุกคน     คณะทํางาน 
 5.9 เจาหนาท่ีกลุมงานทันตสาธารณสุขทุกคน        คณะทํางาน 
 5.10 หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก         คณะทํางานและเลขานุการ 
 5.๑1 นางนิภาภรณ นิรัตนพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 5.๑๒ นางสาวนิภารัตน  รชตภัชกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

บทบาทหนาท่ี 
 ๑. จัดเตรียมของใชสวนพระองค ในหองประทับพัก และหองสรง 
 ๒. เตรียมเจาหนาท่ีตอนรับและอํานวยความสะดวกแก ผูทูลเกลาเพ่ือรับเข็ม ท่ีระลึก หัวหนาสวน
ราชการท่ีรวมรับเสด็จ และแขก VIP 
 ๓. จัดเจาหนาท่ีลงทะเบียน  ผูทูลเกลาเพ่ือเข็มท่ีระลึก หัวหนาสวนราชการท่ีรวมรับเสด็จ และแขก VIP 
 ๔. จัดลําดับผูทูลเกลาเพ่ือเข็มท่ีระลึก  
 ๕.. จัดขาราชการหญิง จํานวน ๓-๔ คน พรอมพานกนลึกเพ่ือสงของท่ีระลึก แตงกายดวยชุดปฏิบัติราชการ 
 ๖. จัดขาราชการชาย จํานวน ๒ คน เพ่ือชวยเหลือผูเขารับพระราชทานของท่ีระลึก แตงกายดวยชุด
ปฏิบัติราชการ   
  ๗. จัดทําคํากราบทูลรายงานของผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ              
  ๘. รวบรวมเงินทูลเกลา   
  ๙. นําสงสิ่งของท่ีไดรับทูลเกลาฯ จากประชาชนและขาราชการ ไปกรุงเทพมหานคร  
 ๑๐. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

๕. คณะทํางาน…/๗ 
 

 



-๗- 
๕. คณะทํางานหนวยปฐมพยาบาลและคัดกรองกลุมเส่ียงไขหวัดใหญ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร   
    อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ประกอบดวย 
 ๕.๑ คณะทํางานหนวยปฐมพยาบาล ประจําจุด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
  ๑) นายสมาน  ฤทธิ์กําลัง          สาธารณสุขอําเภอภูเขียว     ประธานคณะทํางาน 
  ๒) พ.จ.อ.องอาจ สุโข               พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            คณะทํางาน 
  ๓) นางสาววรัชญา  ภิญโญทรพัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            คณะทํางาน
  ๔) นางสาวสุนิสา แถวทองคํา     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      คณะทํางาน
  ๕) นางสาวจุฬารัตน บุตรโยจันโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    คณะทํางาน 
  ๖) นางสาวศศิรดา  ตระกูลดี       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       คณะทํางาน 
  ๗) นางสุณีภัสร  กุลธนนทเมธี      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       คณะทํางาน 
  ๘) นางสาวสนิท ชมสวน            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       คณะทํางาน 
  ๙) นางสาวสุกัญญา กระพันธเขียว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       คณะทํางาน 
  ๑๐) นางภัทนา นวลโสภา           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       คณะทํางาน 
  ๑๑) นางชุติกาญจน พิลาออน      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       คณะทํางาน 
  ๑๒) นางสาวเพรียงไพฑูรย จุลนันท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    คณะทํางาน 
  ๑๓) นางรัตนฎาพร แวงดงบัง       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            คณะทํางาน 
                ๑๔) นางนิภารัตน สีลอด            พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ           คณะทํางาน 
  ๑๕) นางอรรชลี จะเรียกรัมย        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       คณะทํางาน 
  ๑๖) นางศรียุพา นิลบรรพต         พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            คณะทํางาน 

              ๑๗) นายอิทธิพล  คุมวงศ          ผูชวยสาธารณสุขอําเภอภูเขียว    คณะทํางานและเลขานุการ 
  

 ๘.๒ คณะทํางานคัดกรองกรอง  
 ๑) นายดุสิต  ขําชัยภูมิ นายแพทยเชี่ยวชาญ  

(ดานเวชกรรมปองกัน)    ประธานคณะทํางาน 
 ๒) นางบุญสวย  ชัยสถิตกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รองประธานคณะทํางาน 
 ๓) นางสาวษิรดา  บุญโนนแต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 4) นางสุกัญญา  อภัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 5) นางเรณู  หมูโยธา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 6) นางสิริพรรณ  ไตรทิพย  นักวิชาการ.สาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 7) นายอาคม  สมบัติหอม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   คณะทํางาน 
 8) นายธนิต  หงษคํา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 9) นางสาวสะใบทอง  หาญบุงคลา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 10) นางเกตุสุดา  พงษไพบูลย  ผูประสานงานโครงการฯ    คณะทํางาน 
 ๑๑) นายกิตติวิชญ ชวนินทสิสุทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 ๑๒) นายวัชรินทร  ผลภิญโญ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 

 ๑๓) นายอนิรุทธ กอมออน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน
 ๑๔) นายเกียรติภูมิ สอนไธสง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   คณะทํางาน 

 ๑๕) นางนุชจรีภรณ โตชัยภูมิ  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  คณะทํางาน 
 ๑๖) นางสาวพรสุดา สมภาร  นักวิชาการสาธารณสุข    คณะทํางาน 
 ๑๗) น.ส.ฐิติพร  บํารุงราษฎร นักวิชาการสาธารณสุข    คณะทํางาน 

๑๘) นายสาคร.../๘ 
 



-๘- 
      ๑๘) นายสาคร ทุมนันท  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน   คณะทํางาน 
 ๑๙) นายวิพล โชคบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    คณะทํางาน
 ๒๐) นางสาวนิตยา  ผดุงจิตร  เจาพนักงานสาธารณสุข    คณะทํางาน 
 ๒๑) นายจักริน เคนรัง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   คณะทํางาน 
 ๒๒) นายธนภัทร ชินแสง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   คณะทํางาน 
 ๒๓) นายปริญญา    หวังหมูกลาง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  คณะทํางาน 
 ๒๔) นางลักษิกา มุงปองกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   คณะทํางาน 
 ๒๕) นางสาวสุภาภรณ  สักขู  เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   คณะทํางาน 
 ๒๖) นายภัทรโชติ  กันหาเรียง  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  คณะทํางาน 

  ๒๗) นางสาวสุรางคนา  จินดามาตย  นักวิชาการสาธารณสุข    คณะทํางาน 
 ๒๘) นายนัฐกฤต  แฝงสวรรค เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  คณะทํางาน 
 ๒๙) นางสาวจิรภิญญา  พุทธแสน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   คณะทํางาน 

๓๐) นายภัทรโชติ  กันหาเรียง  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  คณะทํางาน 
๓๑) น.ส.อุทัยทิพย  มาฆะเซ็นต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   คณะทํางาน 

 ๓๒) นายธวัชชัย ทองนํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   คณะทํางาน 
 ๓๓) นางสาวนันทคร คํากอง  นักวิชาการสาธารณสุข     คณะทํางาน 

 ๓๔)  นางชมัยพร  นิลราช     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางานและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ี 
  ๑. จัดเตรียมบุคลากร เวชภัณฑพรอมอุปกรณการคัดกรองอุณหภูมิ ใหพรอมชวยเหลือตลอดเวลาเสด็จฯ 
  ๒. ใหการดูแลปฐมพยาบาลประชาชนท่ีมาเฝาเสด็จฯ 
  ๓. คัดกรองอุณหภูมิผูเขารวมรับเสด็จฯทุกคน/ติดสติ๊กเกอร 
  ๔. หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย      
 

๖. คณะทํางานโสตทัศนูปกรณ  ประกอบดวย 
  ๖.๑ นายคํามูล  แกวชัยภูมิ หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ      ประธานคณะทํางาน                                   
  ๖.๒ นายปรีชา  อภัย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      คณะทํางาน 
  ๖.๓ นางสาวภัทราภรณ สีหะวงษ เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน     คณะทํางาน 
  ๖.๔ นายมาโนชญ กลางพิลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร       คณะทํางาน                                                                     
  ๖.๕ นายสัมพันธ  พรประไพ  นวก.สาธารณสุขชํานาญการ      คณะทํางานและเลขานุการ 
  ๖.๖ เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ  
                     โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติทุกคน                      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 บทบาทหนาท่ี 

๑. ประสานการจัดเตรียมอุปกรณระบบเสียง ควบคุมและกํากับระบบโสตทัศนูปกรณรวมกับโรงเรียน  
 ๒.  บันทึกภาพในชวงกอนและชวงเวลาเวลารับเสด็จฯ  โดยไดรับอนุญาต 
 ๓.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
๗. คณะทํางานฝายตอนรับและปฏิคม  ประกอบดวย 
 ๗.๑ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข         ประธานคณะทํางาน 
 ๗.๒ หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  และเจาหนาท่ีทุกคน     คณะทํางาน 
 ๗.๓ หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และเจาหนาท่ีทุกคน  คณะทํางาน 
 ๗.๔ เจาหนาท่ีกลุมงานยุทธศาสตร ทุกคน     คณะทํางาน 

๑๐.๕ หัวหนากลุมงาน.../๙ 
 



-๙- 
 ๗.๕ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพและเจาหนาท่ีทุกคน     คณะทํางาน 
 ๗.๖ หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร และเจาหนาท่ีทุกคน     คณะทํางาน 
 ๗.๗  หัวหนางานเลขานุการ และเจาหนาท่ี ทุกคน     คณะทํางาน  
 ๗.๘ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ      คณะทํางาน 
 ๗.๙ นางทิพวรรณ โถชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     คณะทํางานและเลขานุการ 
 ๗.๑๐ นางนิโลบล เสนามาตย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
  

     บทบาทหนาท่ี 
 ๑. เตรียมเจาหนาท่ีตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูรวมรับเสด็จ 
 ๒. ดูแลความเรียบรอยและอํานวยความสะดวกระหวางการรับประทานอาหารวาง อาหารกลางวัน  
              และ อาหารเย็น  
 ๓. ดูแลอํานวยความสะดวกคณะจากสํานักพระราชวังและสวนกลางท่ีเดินทางมาลวงหนา 
 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๘. คณะทํางานประจําบูธนิทรรศการ TO  BE  NUMBER  ONE   ประกอบดวย 
 ๘.๑ นายเกียรติศักดิ์  ปลัดกอง       นายแพทยชํานาญการ                  ประธานคณะทํางาน 
 ๘.๒ นางหวานใจ  อุปมา   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    คณะทํางาน  
 ๘.๓ นางบัวทอง  สถาน     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    คณะทํางาน 
 ๘.๔ นายพีรยศ  ยอมสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    คณะทํางาน 
 ๘.๕ นายอิทธิพล คุมวงษ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    คณะทํางาน 
 ๘.๖ นางสาวอมรรัตน ศิริชัยภูมิ      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    คณะทํางาน
 ๘.๗ นางวราภรณ  สระปทุม    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    คณะทํางาน
 ๘.๘ นางสาวนิภารัตน  รชตภชักุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     คณะทํางานและเลขานุการ 
 ๘.๙ นางสาวทิวาพร  คะสกุล        เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   คณะทํางานแลผูชวยเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ี 
 ๑. ประสานการจัดนิทรรศการของบูธ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

       สั่ง ณ วันท่ี         กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(สําเนาคูฉบบั) 
คําส่ังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี              /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเตรียมการรับเสด็จ 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดชัยภูมิ  ป ๒๕๖๓ 
 ดวย ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
กําหนดเสด็จเปดศูนยเพ่ือนใจ TO BE  NUMBER  ONE (TO BE NUMBER ONE  FRIEND CORNER)  และติดตามผลการ
ดําเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนเพชรวิทยาคาร  ตําบล
บานเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
   เพ่ือใหการจัดพิธีเปดศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)   
เปนไปดวยความเรียบรอย และสมพระเกียรติ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ดังตอไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
 ๑.๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                            ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ                    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิคนท่ี 1            รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)                  กรรมการ 
 ๑.๕ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานบริการทางวิชาการ)            กรรมการ 
 ๑.๖ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ                                       กรรมการ 
 ๑.๗ รองผูอํานวยการฝายบริหาร  โรงพยาบาลชัยภูมิ             กรรมการ 
 ๑.๘ รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ    กรรมการ 
          ๑.๙ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง                        กรรมการ 
          ๑.๑๐ สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ                 กรรมการ 
 ๑.๑๑ หัวหนากลุมงาน/หัวหนางานทุกงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ      กรรมการ 
 ๑.๑๒ นายแพทย เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)  
                 (ดูแลกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๓ รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑.๑๔ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
                 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑.๑๕ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ TO BE  NUMBER  ONE  
                กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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