
 
ค าสั่งจังหวัดพัทลุง 
ที ่1473 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและด าเนินงานโครงการประกวดผลงานวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

.......................................................................................  
ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดท าและ 

ด าเนินงานโครงการประกวดผลงานวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในสังกัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้และทักษะ มีการเรียนรู้วิธีคิด
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการร่วมท างานเป็นทีม ในการจัดท าผลงานวิชาการประเภทต่างๆ สามารถน าผลงาน
วิชาการไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ในการท างานด้านสาธารณสุข เพ่ือให้การจัดท าและด าเนินงานโครงการ
ประกวดผลงานวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีความ
เหมาะสมเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าและด าเนินงานโครงการประกวดผลงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีองค์ประกอบ
และหน้าที ่ดังนี้  
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการด้านบริหาร  

๑.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง           ประธานกรรมการ  
๑.๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง      รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)     รองประธานกรรมการ  
๑.๔ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)          กรรมการ  
๑.๕ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)              กรรมการ  
๑.๖ คณะบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง        กรรมการ  
๑.๗ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง           กรรมการ  
๑.๘ สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ             กรรมการ  
๑.๙ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและหัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน สสจ.พัทลุง   กรรมการ  
๑.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พัทลุง          กรรมการและเลขานุการ   
๑.๑๑ นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑.๑๒ นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

บทบาทและหน้าที่  
1. สนับสนุนการจัดประกวดผลงานวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2. ควบคุม ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
3. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๒. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการด้านวิชาการ  
๒.1 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ  
๒.2 นายสมใจ หนูฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ  
๒.๓ นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ           กรรมการ  
 

/๒.๔ นายนฤพงศ์…   

ส าเนา 
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๒.๔ นายนฤพงศ์ ภักด ีทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ  
๒.๕ สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ             กรรมการ  
๒.๖ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง           กรรมการ  
๒.๗ นางสุพร พรหมมาศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ          กรรมการ  
๒.๘ นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี เภสัชกรช านาญการพิเศษ           กรรมการ  
๒.๙ นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ        กรรมการ  
๒.๑๐ นางสุทิพย์ จินตาคม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          กรรมการ  
2.๑๑ นางฐิติมา ทองสังข์ เภสัชกรช านาญการ           กรรมการ  
๒.๑๒ น.ส.วรพิน วิทยวราวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ  
๒.๑๓ นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการ  
๒.๑๔ นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ  
๒.๑๕ นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

บทบาทและหน้าที่  
1. ก าหนดกรอบโครงสร้างการจัดประกวดผลงานวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพิจารณาตัดสินหาข้อยุติ กรณีมีปัญหาในการประกวดผลงานการวิชาการ  
2. จัดหากรรมการประกวดผลงานวิชาการทุกประเภทและกรรมการคัดเลือกผลงาน (Reviewer)  
3. รวบรวมเกณฑ์การประกวดผลงานทุกประเภทจากคณะกรรมการแต่ละประเภท  
4. ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการติดสินผลงานวิชาการ/ผู้เข้าร่วมประชุม/วิทยากรบรรยายพิเศษ  
5. รวบรวมผลงานวิชาการทุกประเภทจากทุกอ าเภอ  
6. จัดท าเอกสารผลงานวิชาการที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาก่อนวัน

ประกวดตามประเภทผลงาน  
7. จัดท าเอกสารผลงานวิชาการประกอบการน าเสนอ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม  
8. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดผลงาน  
9. ตรวจสอบเอกสาร เกณฑ์การประกวด แบบฟอร์มการให้คะแนนของคณะกรรมการแบบบันทึก

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกวด และแบบสรุปผลการประกวดผลงานทุกประเภท  
๑๐. อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ มอบหมายทีมงานของอ าเภอต่างๆ รับผิดชอบ

ประจ าห้องประกวดผลงานทุกประเภท  
๑๑. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๓. คณะกรรมการฝ่ายการประกวดผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ  
๓.๑ คณะกรรมการประกวดผลงานประเภท CQI –(Non Clinic) และ CQI - (Clinic)  
๓.๑.๑ นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ          ประธานกรรมการ  
๓.๑.2 นายพินิจสินธุ์ เพชรมณ ีเภสัชกรช านาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ  
๓.๑.3 นางกัญญรัตน์ บุญสนิท เภสัชกรช านาญการ           กรรมการ  
๓.๑.๔ นายราชัน คงชุม เภสชักรช านาญการ           กรรมการ  
๓.๑.๕ นางสาวปรียานุช รัตนพงศ์ เภสัชกรช านาญการ          กรรมการ  
๓.๑.๖ นางสาวจุรีวรรณ ชูอักษร เภสัชกรช านาญการ          กรรมการ  
๓.๑.7 นางสาวเอมจิตร สุขสกุล เภสัชกรปฏิบัติการ           กรรมการ  
๓.๑.8 นางศินลิน ตันสุขโกศล เภสัชกรปฏิบัติการ           กรรมการ  

/๓.๑.9 นายภูธิป… 
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๓.๑.9 นายภูธิป ศร่างเศร้า เภสัชกรปฏิบัติการ           กรรมการ  
๓.๑.10 นางสาวจิตรกร เพชรโชต ินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        กรรมการ  
๓.๑.11 นางทวิตา หน้องมา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน                  กรรมการ  
๓.๑.12 นางสาวอาภรณ์ นวลศรีทอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน        กรรมการ  
๓.๑.13 นางนภาพร เนตรเกื้อกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         กรรมการ  
๓.๑.14 นายจามรี ไตรจันทร์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ            กรรมการ  
๓.๑.๑๕ นายสุรชัย เกื้อชู เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน         กรรมการ  
๓.๑.๑๖ นางจินดาพร เพชรบูรณ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ          กรรมการ  
๓.๑.1๗ นางฐิติมา ทองสังข์ เภสัชกรช านาญการ            กรรมการและเลขานุการ  
๓.๑.1๘ นางพรชนก เจนศิริศักดิ์ เภสัชกรช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๓.๑.๑๙ นางเกสร จันทร์สวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๓.๒ คณะกรรมการประกวดผลงานประเภท : วิจัยงานประจ าสู่งานวิจัย(R๒R) และ วิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Research)  
๓.๒.๑ นายนฤพงศ์ ภักด ีทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ  
๓.2.๒ น.ส.วรพิน วิทยวราวฒัน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ  
๓.2.3 นางสุพร พรหมมาศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ  
๓.2.๔ นางชนิฎาภรณ ์สอนสังข์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ  
๓.2.๕ นายทวี ชูช่วย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         กรรมการ  
๓.2.๖ นายเชษฐ์พงศ์ สัจจาผล นายแพทย์ช านาญการ         กรรมการ  
๓.2.๗ นางวันทิพย์ นิ่มนวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         กรรมการ  
๓.2.๘ นายพิทยา ทองหนูนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ  
๓.2.๙ นางจุฑาทิพย์ นุ่นด้วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๓.2.๑๐ นางเรวดี แป้นย้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๓.2.๑๑ นางจิตรา ปราปรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

บทบาทและหน้าที่ คณะกรรมการคณะที่ ๓.๑ – 3.2  
๑) พิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การประกวดผลงาน น าเสนอ ทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน ตลอดจนติดต่อ

ประสาน คณะกรรมการอ่านและคัดเลือกผลงานวิชาการ (Reviewer) และตัดสินผลงานวิชาการ  
๒) ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงานและกรรมการวิพากษ์ประจ าห้อง  
๓) เป็นพิธีกรประจ าห้อง / จัดล าดับผู้น าเสนอผลงาน /ควบคุมเวลาของผู้น าเสนอและ  

กรรมการวิพากษ์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด /อ านวยความสะดวกในห้องการประกวดผลงานวิชาการ นั้น ๆ  
๔) จัดท าใบสรุปคะแนน รวบรวมคะแนน และสรุปผลการประกวดผลงานวิชาการ ในห้องที่  

รับผิดชอบและส่งผลการประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุขของทุกคนให้คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และประเมินผล  

๕) ดูแลและจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการ ในส่วนที่รับผิดชอบ  
พร้อมให้เซ็นชื่อในใบส าคัญรับเงิน เตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนา)  

๖) ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการประจ า
ห้อง โดย ประสานงานกับฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  

๗) ดูแลผู้เข้าประกวดในการขึ้นรับเกียรติบัตร  
/๘) ดูแลเตรียมและ…  
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๘) ดูแลเตรียมและตกแต่งบริเวณสถานที่ห้องประกวดผลงานให้สวยงาม เหมาะสมและเพียงพอกับ
การประกวดผลงานทุกประเภท  

๙) ตรวจสอบเอกสารผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์(ถ้ามี)  
๑๐) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

4. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน  
๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสารประชาสัมพันธ์และประเมินผล  

๔.๑.1 นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       ประธานกรรมการ  
๔.๑.๒ นายธวัชชัย อรุณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
๔.๑.๓ นายกตัญญู หาญณรงค ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน        กรรมการ  
๔.๑.๔ นายนพพร สมจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         กรรมการ  
๔.๑.๕ นางกิติยา บุรีภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            กรรมการ  
๔.๑.๖ นางสาวภคณัฏฐ ์ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๔.๑.๗ นางสาวนภัสสร วงศ์รักษา นักทรัพยากรบุคคล         กรรมการ  
๔.๑.๘ นางนภาพร เนตรเกื้อกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  กรรมการ  
4.๑.9 นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        กรรมการ  
๖.๑.๑๐ นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการ  
๔.๑.๑๑ นายชวกร อ่อนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ  
๔.๑.1๒ นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

บทบาทและหน้าที่  
๑) วางแผน จัดเตรียม และด าเนินการจัดท ารูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ พิธีเปิด – ปิด  
๒) ดูแลและประสานกับสถานที่จัด เกี่ยวกับเรื่องโสตทัศนูปกรณ์ ส าหรับการน าเสนอผลงาน  

ในแต่ละห้องให้ครบถ้วน  
๓) จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์  
๔) ประมวลภาพการประกวดแต่ละห้องเพ่ือน าเสนอระหว่างการมอบเกียรติบัตรในพิธีปิด  
๕) ปฏิบัติงานประจ าห้องน าเสนอผลงานห้องละ 1 คน เพ่ือดูแลอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้า

ประกวดและประสานกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
๖) จัดท าเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการทุกประเภท  
๗) จัดท าระบบการลงทะเบียนผลงานวิชาการ/อัพโหลดเนื้อหาผลงานวิชาการและผลการ  

ประกวดผลงานวิชาการทุกประเภทผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
๘) บริหารจัดการการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมประกวดผลงานวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
๙) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายลหะเบียนและคัดกรองโรค/ประสานอาหารกลางวัน/อาหารว่าง-เครื่องดื่ม 

๔.๒.1 นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     ประธานกรรมการ 
๔.๒.๒ นางชนฎิาภรณ์ สอนสงัข์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๔.๒.๓ นางลักขณา พืชมงคล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔.๒.๔ นางสาวภคณฏัฐ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔.๒.๕ นางมัณฑนา ชูหนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการ 
๔.๒.๖ นางปียนุช เทพนรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        กรรมการ 

/๔.๒.๗ นางสาวนภัสสร... 
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