
 

 

 

คําส่ัง คปสอ.บานผือ 
ท่ี......../๒๕๖3 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายว่ิง๒.๔กิโลเมตร 
โรงพยาบาลบานผือ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ปงบประมาณ 2564 

.............................................................................. 
 อางถึงหนังสือ อด.๐๐๓๒.๐๐๓/๘๒๖๑ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพบุคลากรสาธารณสุข ตามท่ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ไดกําหนดนโยบายการ
ดําเนินงานสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องการเปนตนแบบพฤติกรรมสุขภาพ โดยเนนการออกกําลัง
กายรูปแบบการวิง่ทดสอบสมรรถภาพ ๒.๔ กิโลเมตรนั้น  
 ในการนี้ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุผล และมีประสิทธิภาพ  
ผูบริหารสถานพยาบาลซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และบุคลากรสาธารณสุขระดับตนจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางานดังตอไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหนาท่ีใหคําแนะนําและคําปรึกษาตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยประกอบดวย 

๑.นายทวีรัชต ศรีกุลวงศ นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน)   ประธาน
กรรมการ 

๒.นายสุรกาญจน แมนเมืองนายแพทยเชี่ยวชาญ อ.ว.เวชศาสตรครอบครัวรอ  งประธานกร
รมการ 

๓.นางสุนันทา ชัยงาม  ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔.นางสําราญ แพงนอย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
๕.นางผองพรรณ แมนเมือง  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
๖.น.ส.วรกานต ทาวมะลิ   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  กรรมการ  
๗. น.ส.ฉันทนา ชาวดร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการและ

เลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีพิจารณากําหนดแนวทางการจัดการวิ่งทดสอบใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
ติดตามควบคุมกํากับตัดสินใจและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคประกอบดวย 
 ๑ . นายวัชรินทร อินทรกลองนายแพทยชํานาญการ ว.ว เวชศาสตรครอบครัวประธานกรรมการ 

๒.นางพิมล ปสนิตย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
๓.นางจินตนา ศรีสรางคอม    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ  
๔.น.ส.ลําไพร มุงแสง  นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ กรรมการ  



๕.น.ส.พัชรินทร แกวดวงดี  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
๖.นางศุภมิตร รินทรนอย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 

2/7. นางชุลีพร... 

๗.นางชุลีพร แดนสุข  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ  
๘.น.ส.นัยนา สิงหสิทธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
๙. นายวิทยา ทวีวัฒนเสถียร  นักรังสีการแพทยป ฏิบัติการ  กรรมการ 
๑๐.นางปยะนุช  สืบสาววงศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
๑๑.นางพัชรี  ฤทธิ์ศร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
๑๒.นางประภาพร  แสงชมภู  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
๑๓.น.ส.อนุธิดาวารีย  แพทยแผนไทย   กรรมการ  
๑๔. นายมังกร ประดิษฐดวง   เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน   กรรมการ  
๑๕.นางณัฐนาฎ  ทองมีศรี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ  
๑๖.น.ส.สุกัญญา ศรีผา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
๑๗.นางอาทิตยา ทีคํา   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการและ

เลขานุการ 
๑๘.นางสายสวรรค แสงบุตร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวย 
๓.๑คณะกรรมการดาเนินงานฝายทะเบียนมีหนาท่ีดังนี้ 

- จัดโปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายประชาสัมพันธขอมูลดานการทดสอบ
สมรรถภาพดานการเดินทาง สถานท่ีจัดกิจกรรมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการทดสอบ 

- จัดทําทะเบียนนักวิ่งดําเนินการทดสอบนักวิ่งและประสานงานกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของ 
ประกอบดวย 

๑.นางอัฎชลาภรณ  ธรรมจินดา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
๒.น.ส.สุธิชา สอนชัย  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
๓.นายเอกพล แสนบรุาณ  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
๔.น.ส.ขวัญเรือน พาดฤทธิ์  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
๕.นายพชร สองจันทร   นักกายภาพบําบัด   กรรมการ 
๖. นายนันนภัสปชชามูล  นักรังสีการแพทยชํานาญการ  กรรมการ 
๗.นายสหรัฐ หม่ืนแกวคราม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ  
๘.นางเจียมทอง วันทา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
๙.น.ส.ภารดี ญาตินิยม  นักกายภาพบําบัด   กรรมการและ

เลขานุการ 
๑๐.น.ส.ธนาภรณ พาแสง   พนักงานชวยเหลือคนไข  กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
 
๓.๒คณะกรรมการดําเนินงานฝายประชาสัมพันธมีหนาท่ีดังนี้ 



- ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการแขงขันตามสื่อตางๆ 
- ดําเนินการถายภาพและวิดีโอและดูแลจัดเก็บภาพกิจกรรมและประสานงานกับฝายตางๆท่ี

เก่ียวของประกอบดวย 
๑. นางศิริลักษณ จันทรศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรัตน กัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ  
 

3/3.นายพัฒนพงษ... 

๓. นายพัฒนพงษอินเสมียน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   กรรมการ 
๔. น.ส.อภิญญานะวะศรี เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาการแพทย   กรรมการและ

เลขานุการ    
๓.๓คณะกรรมการดําเนินงานฝายจัดสถานท่ี การจราจรและความปลอดภัยมีหนาท่ีดังนี้ 

- จัดสถานท่ีสําหรับนักวิ่งจัดทําซุมจุดปลอยตัวนักวิ่ง  (START-FINISH) และจัดสถานท่ีรับลงทะเบียน
ตัวนักวิ่ง 

- จัดเตรียมสถานท่ีและประสานขอความอนุเคราะหเต็นทสําหรับจุดบริการน้ําและอาหารวางสําหรับ
นักวิ่งจุดปฐมพยาบาลจุดพักผอนสาหรับนักวิ่ง 

- จัดเตรียมสถานท่ีดูแลความเรียบรอยในการบริการอํานวยความสะดวกหองสุขา 
๑. นายอิทธิพล ผลทิพย  นักจัดการงานท่ัวไป   ประธานกรรมการ  
๒. นายมิตร คําสีสุข  พนักงานบริการ (พขร.)   กรรมการ 
๓. นายกฤษณศักดิ์ วิชากุล  พนักงานบริการ   กรรมการ  
๔. นายธันวา นามบุญมี  นายชางเทคนิค    กรรมการ  
๕. นายธีระศักดิ์ ปญญากุล  พนักงานบริการ   กรรมการ  
๖.นายพงษพร ฮวดไชย         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
๗.นายฉลอม พรมมา  พนักงานขับรถยนต   กรรมการและ

เลขานุการ 
๘. นายศาศวัตร แสงบุตร  นักวิชาการสาธารณสุข (ENV) กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๓.๔คณะกรรมการดําเนินงานฝายปฐมพยาบาล มีหนาท่ีวางแผนเตรียมความพรอมในการรักษาพยาบาล
ระหวางการทดสอบสมรรถภาพโดยจัดหนวยปฐมพยาบาลประจํากองอํานวยการพรอมรถพยาบาลเคลื่อนท่ีให
การรักษาพยาบาลสาหรับนักกีฬาและผูเก่ียวของกรณีบาดเจ็บฉุกเฉินระหวางการทดสอบสมรรถภาพอํานวย
ความสะดวกในการสงตอและประสานงานกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

๑.นางอัจฉรา  อิทธิพลกังวาล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   ประธาน
กรรมการ 

๒.น.ส.อุไรภรณ พิมพทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
๓.น.ส.วอรุณี ขุนแท  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน (EMT-I)  กรรมการ 
๔.น.ส.สุวิมล มูลสุวรรณ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน (EMT-I)  กรรมการ 
๕.นายพิษณุ สวรรคพรม  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน (EMT-I)  กรรมการและเลขานุการ 
๖.นางรัชดาภรณ  วิรุณปกษี พนักงานชวยเหลือคนไข   กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/3.5 คณะกรรมการ... 

๓.๕คณะกรรมการดําเนินงานฝายอาหารและเครื่องดื่มมีหนาท่ีดังนี้ 
- จัดเตรียมอาหารวางและน้ําดื่มใหกับนักวิ่งบริเวณจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดการวิ่ง 
- จัดเตรียมน้ําดื่มแกวน้ําน้ําแข็งและถังใสน้ําแข็งสําหรับบริการตามจุดตางๆตลอดเสนทางวิ่ง 

ประกอบดวย 
๑.น.ส.มธุรส อบอุน  นักโภชนาการ     ประธาน

กรรมการ 
๒.นางกัญญาภัค นอยสีเหลือง พนักงานชวยเหลือคนไข    กรรมการ 
๓.นางสมหวังพันธุพรม  ผูชวยนักกายภาพบําบัด   กรรมการ 
๔.น.ส.ทิวาพร พันพินิจ  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
๕.น.ส.ชัชรีย ชาวดร   เจาพนักงานธุรการ    กรรมการ 
6.น.ส.อัญชลา วิชากุล  เจาพนักงานพัสดุ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

         สั่ง ณ วันท่ี 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                        
(นายทวีรัชต ศรีกุลวงศ) 

นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานผือ 

 


