(ร่าง) คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
………………………………………………………
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วกำหนดนโยบายพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งระดับ
อำเภอและตำบล โดยใช้กลไกของการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการตลอดจนมี
การประเมินผลกระบวนการพัฒนา ในรูปแบบ คปสอ.ติดดาว เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสาธารณสุขให้เกิด
คุณภาพในการทำงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในจังหวัดสระแก้ว
เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงาน ที่สะท้อนการพัฒ นาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาต่อไปได้ และเพื่อให้ทีมประเมินมีศักยภาพ ได้มาตรฐาน จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ 102/2563 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ประเมินคปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2563 และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการและ
คณะทำงานประเมิน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายทะนง วีระแสงพงษ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ประธาน
สระแก้ว
คณะกรรมการ
1.2 นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
คณะกรรมการ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.3 นางดารารัตน์ โห้วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.4 นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
1.5 นายสมเกียรติ ทองเล็ก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะกรรมการ
พิเศษ
1.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่ง
คณะกรรมการ
1.7 สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ
คณะกรรมการ
1.8 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะกรรมการ
1.9 หัวหน้างานทุกงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะกรรมการ
1.10 นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะกรรมการ
ชัย
พิเศษ
และเลขานุการ
1.11 นายปิยะณัฐ วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะกรรมการ
และ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒มีหน้าที่
1. อำนวยการให้การดำเนินงานของคณะทำงานการประเมินผล คปสอ.ติดดาว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
2. ให้การสนับสนุนด้านบริหาร บริการ วิชาการ และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะทำงาน
3. พิจารณาและแก้ไขปัญหา อันอาจเกิดขึ้น
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะทำงานประเมินผล คปสอ.ติดดาว ประกอบด้วย
2.1 นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2.2 นางดารารัตน์ โห้วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
2.3 นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
2.4 นายสมเกียรติ ทองเล็ก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิเศษ
2.5 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2.6 หัวหน้างานทุกงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2.7 นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิเศษ
2.8 นายปิยะณัฐ วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2.9 นางรมย์ชลี ประเสริฐศรี

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ประธาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและ
เลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานคปสอ.ติดดาว ให้กับหน่วยบริการทุกระดับ
รับทราบ
2. ออกประเมินและพิจารณาให้ คะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน คปสอ.ติดดาว ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเป็นธรรม
3. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของคปสอ. ตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว
4. เมื่อพบปัญหาการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญร่วมแก้ไขปัญหาของ คปสอ.
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-๓3. คณะทำงานประเมินผล รพ.สต.ติดดาว จำแนกรายหมวดประกอบด้วย
3.1 หมวด 1 การนำองค์กร และการจัดการที่ดี
นางกชพรรณ หาญชิงชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.2 หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย
นางสาววรรนิภา เกลื้ยงสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.3 หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
นางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.4 หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
3.4.1 ณัฐกริช โกมลศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.4.2 นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.4.3 นางสาวปรารถนา ชามพูนท เภสัชกรชำนาญการ
3.4.4 นายประวิทย์ คำนึง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.4.5 นางสาวรำไพร คำฉัตร
นักวิชาการสาธารณสุข
3.4.6 นางสาวนุชรี บวงสวง
เจ้าหนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3.4.7 นายจิระเดช ช่างสาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3.4.8 นางบังอร ผามั่น
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
3.4.9 นายกรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตาพระยา
3.4.10 นางสาวขวัญเรือน จันทร์มี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคลองหาด
3.4.11 นางสาวรำไพ หาญมนต์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ
3.4.12 น.ส.ภคภรณ์ ธงเทียว
นักวิชาการสาธารณสุข
3.5 หมวด 5 ผลลัพธ์
3.5.1 นายธีระ แสงสุรเดช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.5.2 นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
มีหน้าที่
1. ออกประเมินผล รพ.สต.ติดดาว ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ของ รพ.สต. ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ส่งผลคะแนนการประเมินผล รพ.สต.ติดดาวให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนเพื่อประเมินผล

-๔4. คณะทำงานรวบรวม และประเมินผลคะแนน คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ประกอบด้วย
4.1 นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
4.2 นางดารารัตน์ โห้วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4.3 นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
4.4 นายสมเกียรติ ทองเล็ก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4.5 นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
4.6 นางกชพรรณ หาญชิงชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4.7 นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4.8 นายปิยะณัฐ วิเชียร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4.9 นางรมย์ชลี ประเสริฐศรี

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ประธาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและ
เลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑) รวบรวม วิเคราะห์ จัดกลุ่มคะแนนการประเมินผล คปสอ./รพ.สต.ติดดาว
๒) ส่งผลคะแนนการประเมินผล คปสอ./รพ.สต.ติดดาวให้คณะกรรมการอำนวยการเพื่อประกาศ
ผลการประเมิน
3) นำผลการวิเคราะห์คะแนนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63

