ร่าง

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่
/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการร่วมจัดกิจกรรมงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา
และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2564
------------------------------ด้วย สำนั กงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลประจำปี “งานสื บสาน
วัฒ นธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 ได้กำหนดจัดงาน ในวันที่ 12 - 18
กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว มอบหมายหมายภารกิจหลักร่วมจัดกิจกรรมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
กำหนดมาตรการ COVID Free Setting, ฝ่ ายการออกร้ านและการจั ด นิ ท รรศการ, ฝ่ า ยการจั ด กิ จ กรรม
“ศูนย์อาหารรสชาติอร่อย” ปลอดภัย ห่างไกล COVID -19, ฝ่ายการจัดระเบียบร้านค้า และฝ่ายปฐมพยาบาล
ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมงานเทศกาลประจำปีฯ ในครั้งนี้ จึงแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมฯ
ในคณะทำงานต่างๆ ดังนี้
1. คณะทำงานอำนวยการ ประกอบด้วย
1) นายประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะทำงาน
๒) นายอิทธิพล อุตตมะปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รองประธานคณะทำงาน
3) นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทำงาน
4) นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทำงาน
5) นายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
คณะทำงาน
6) หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ทุกกลุ่มงาน/งาน
คณะทำงาน
7) นางพาณี วสนาท หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
คณะทำงาน/เลขานุการ
8) จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์ หัวหน้างานธุรการ
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
9) นายพิทยา เศษวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เป็ น ที่ ป รึ ก ษา กำหนดนโยบายแนวทางในการจั ด กิ จ กรรม ตลอดจนให้ ค ำแนะนำ
ข้อเสนอแนะ พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่คณะทำงาน
2. จั ด ตั้ งเป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานคณะทำงาน อำนวยความสะดวกการจั ดกิจกรรมให้ แ ก่
คณะทำงาน
3. โดยให้ เลขานุการ มีหน้าที่ติดต่อประสานคณะทำงานจัดกิจกรรมอีกหน้าที่หนึ่ง
2. คณะทำงาน...
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2. คณะทำงานกำหนดมาตรการ COVID Free Setting ประกอบด้วย
1) นายอิทธิพล อุตตมะปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะทำงาน
2) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
คณะทำงาน
3) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
คณะทำงาน
4) นายประวิทย์ คำนึง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
คณะทำงาน/เลขานุการ
5) นายสมสมบัติ พึ่งเกษม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
6) นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. กำหนดมาตรการความปลอดภัย COVID Free Setting สำหรับการจัดงานเทศกาล
ประจำปี งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ตามมาตรการความปลอดภัย COVID Free Setting การจัดงาน
ในระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้ง 10 กิจกรรมหลัก คือ
1. ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจาก 9 อำเภอ
2.การอัญเชิญหลวงพ่อทองจากวัดสระแก้ว ให้ประชาชนสักการะบูชา
3.การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
4.ออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
5.การแสดงแบบราตรีผ้าไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
6.การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดสระแก้ว
7.การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และห้างร้าน
8. กิจกรรม การแสดงของศิลปิน ดารา นักร้อง
9. กิจกรรม “ศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย” ปลอดภัย ห่างไกล COVID -19
10.กิจกรรม พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
3. ประสานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะทำงานออกร้านและจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย
1) นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะทำงาน
2) นางพาณี วสนาท หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
คณะทำงาน
3) นายสานิษ ศิริปิ่น หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข คณะทำงาน
4) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คณะทำงาน
5) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
คณะทำงาน
6) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คณะทำงาน
7) นางกฤษณา ฤทธิ์เดช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คณะทำงาน/เลขานุการ
8) นางสาวนุชรี บวงสวง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่...
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มีหน้าที่
1. ประสานงาน กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการร่วมกับโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนจัดผังบูธนิทรรศการ จัดบูธนิทรรศการ และกำหนดพื้นทีจ่ ัดบูธกิจกรรมต่างๆ
3. การจัดเตรียมสถานที่ พร้อมทั้งระบบแสงสีเสียง ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปา
4. ประสานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. คณะทำงานจั ดระเบี ยบร้า นค้ า ตรวจสารปนเปื้ อน ผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้านสุ ขภาพ ยา อาหาร
เครื่องสำอาง ประกอบด้วย
1) นายอิทธิพล อุตตมะปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะทำงาน
2) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
คณะทำงาน
3) นายสานิษ ศิริปิ่น หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
คณะทำงาน/เลขานุการ
4) นายธวัชชัย เสือเมือง เภสัชกรชำนาญการ
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
5) นายชรัช ทิพย์วัลย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดระเบียบร้านค้า ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบร้านค้า จังหวัดสระแก้ว โดยมี
ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการ
2. ตรวจไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจและให้คำแนะนำร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ตามแบบเกณฑ์ประเมินด้านอาหาร
ปลอดภัย
4. ประสานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรม “ศูนย์อาหารรสชาติอร่อย” ปลอดภัย ห่างไกล COVID -19
ประกอบด้วย
1) นายอิทธิพล อุตตมะปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะทำงาน
2) นายสานิษ ศิริปิ่น หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
คณะทำงาน
3) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
คณะทำงาน
4) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
คณะทำงาน
5) นายประวิทย์ คำนึง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
คณะทำงาน/เลขานุการ
6) นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดสระแก้ว และร้านอาหาร
ทั่วไปจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกร้าน “ศูนย์อาหารรสชาติอร่อย”
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยในบริเวณการจัดงาน
3. จัดกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
6. คณะทำงาน...
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6. คณะทำงานฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย
1) นายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าคณะทำงาน
2) นางอรพิน ภัทรกรสกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
คณะทำงาน
3) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
คณะทำงาน
4) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
คณะทำงาน
5) นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
คณะทำงาน/เลขานุการ
6) นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
7) นายอนุกูล อุทจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ประสานการจัดหน่วยปฐมพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราชสระแก้ว โดย
จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำกองอำนวยการร่วม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงเวลา
23.00 น. ตลอดระยะเวลาของการจัดงานกาชาด
2. ประสานโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพ ราชสระแก้ว โดยจัด เจ้าหน้ าที่ พ ยาบาล พร้อ ม
รถพยาบาลฉุกเฉิน สนับสนุนจั ดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจาก 9 อำเภอ พร้อมบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว จนเคลื่อนขบวนแห่ถึงบริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว
3. ประสานทีมงานกู้ชีพกู้ภัยของจังหวัดสระแก้ว กรณีผู้มาร่วมงานเกิดการเจ็บป่วย หรือ
เกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง
ดังนั้น จึงให้คณะทำงานแต่ละคณะฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้เตรียมความพร้อมกำหนดรูปแบบ
กิจกรรมและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม หากมีปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงานประการใด
ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ธันวาคม พ.ศ. 2564

