
 
คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

ท่ี           / 2554 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจําปี 2555 
-------------------------------------------- 

การนําเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรนั้น 
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมปฏิบัติปรับปรุงและร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ต่างๆ จากบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร   โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท่ียึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางในการทํางาน  
ท้ังในด้านการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีการให้บริการท่ีดี มีคุณภาพและตอบสนอง
ต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานบริการสุขภาพ จึงจําเป็นต้อง
เร่งรัดการพัฒนาเชิงระบบมากข้ึนโดยมีการนํากระบวนการต่างๆ เช่น การจัดการความรู้   การจัดการ
กระบวนการ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา พร้อมท้ังต้องมีการดําเนินการ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง จึงจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการและการบริการท่ีดี มีคุณภาพ  

              สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลกํากับตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับจังหวัด   ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ต้ังแต่
ปีงบประมาณ  2549- 2554  ดังนั้น   เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ส่วนราชการอ่ืนและพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็น
เลิศในการบริหารจัดการตามเกณฑ์ฯ ดังกล่าว   โดยมีแนวทางดําเนินการท่ีสอดคล้องกับการดําเนินการของ
จังหวัด เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติ ท่ีเป็นรูปธรรม  มีการพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ในการจัดทํา
แบบประเมินตนเอง  รายงานผลการดําเนินการเบ้ืองต้น  เพ่ือวิเคราะห์องค์กรในภาพรวม ในการนําไปพัฒนา
และปรับปรุงองค์กร ท่ีครอบคลุมถึงระดับอําเภอ ต่อไป 

เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรังดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ดังต่อไปนี้ 

ก. คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายวิฑูรย์   เหลืองดิลก  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ประธาน 
2. นายไพศาล เก้ืออรุณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองประธาน 
3. นายธีระศักด์ิ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองประธาน 
4. นายอาเนช โออิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  รองประธาน 
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  กรรมการ 
8. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล กรรมการ 
 

/ 9. หัวหน้างานควบคุมโรค... 

(����) 



 � 

 
 

9. หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  กรรมการ 
10. หัวหน้างานนิติการ   กรรมการ 
11. หัวหน้างานทันตสาธารณสุข  กรรมการ 
12. หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  กรรมการ 
13. หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กรรมการ 
14. หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสุขภาพภาคประชาชน กรรมการ 
15. นายพาที  ประมวลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ 
16. นายอนันต์  อัครสุวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

    และผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายสุธี  ดําคง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 

    และผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
1. กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
3. บริหารจัดการ ควบคุม กํากับและเป็นท่ีปรึกษาให้กับคณะทํางาน ให้สามารถดําเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ฯ ของหน่วยงาน 

ข. คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย 

หมวด P : ลักษณะสําคัญขององค์กร 
1. นายธีระศักด์ิ มักคุ้น  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธาน 
2. นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
3. นายอังกูร แก้วน่วม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
4. นางบงกช นุ่นสงค์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน 
5. นางสุลักขณา แก้วผุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน 
    และเลขานุการ 
หมวด 1 : การนําองค์กร 
1. นายวิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  ประธาน 
2. นายไพศาล เก้ืออรุณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คณะทํางาน 
3. นายธีระศักด์ิ มักคุ้น  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) คณะทํางาน 
4. นายอังกูร แก้วน่วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป คณะทํางาน 
5. นายพาที ประมวลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข คณะทํางาน 
6. นายสมศักด์ิ สรรเกียรติกุล หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ คณะทํางาน 
7. ภญ.อัจจิมา เหลืองดิลก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค คณะทํางาน 
8. นายจําเป็น ชาญชัย หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสุขภาพภาคประชาชน คณะทํางาน 
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9. ทพญ.อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ์ หัวหน้างานทันตสาธารณสุข คณะทํางาน 
10. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ  คณะทํางาน 
11. นายบุญโยค สุกด้วง หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะทํางาน 
12. นางประไพ เจริญฤทธิ์ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ คณะทํางาน 
13. นายศุภชาติ เขมวุฒิพงษ์ หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ คณะทํางาน 
14. นายสมชัย บุญมีวิริยะ หัวหน้างานนิติการ  คณะทํางาน 
15. นางบงกช นุ่นสงค์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  คณะทํางาน 
16. นายเฉลิม เกตุพงษ์พันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
17. นายสุธี ดําคง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
18. นายอนันต์  อัครสุวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
    และเลขานุการ 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
6. นายธีระศักด์ิ มักคุ้น  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธาน 
7. นายจําเป็น ชาญชัย หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสุขภาพภาคประชาชน คณะทํางาน 
8. นางธิตาพร แก้วเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
9. นายสุธี ดําคง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
10. นางกาญจนา ศรีสลับ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางาน 
11. นายทรงวุฒิ ท่าจีน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางาน 
12. นายอนันต์  อัครสุวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
    และเลขานุการ 
 

หมวด 3 : การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. นายไพศาล เก้ืออรุณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธาน 
2. นายอนันต์  อัครสุวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
3. นางสุลักขณา แก้วผุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน 
4. นายธนทัต ขาวสุด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
5. นายสนิท นายโท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
6. นายมงคล สองทิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางาน 
7. นางวราณี โกวานิชย์ เภสัชกรชํานาญการ คณะทํางาน 
8. นางภารดี ตู้พันทวี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
9. นางป่ินปิลันธน์ พรหมสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน 
10. น.ส.ระเบียบ นานอน นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ คณะทํางาน 
11. นางธิดา เชียรวิชัย เจ้าหน้าท่ีพัสดุชํานาญงาน คณะทํางาน 
12. นายปราโมทย์ แก่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
    และเลขานุการ 
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หมวด 4 : การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
1. นายธีระศักด์ิ มักคุ้น  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธาน 
2. นายพาที ประมวลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  คณะทํางาน 
3. นายศุภชาติ เขมวุฒิพงษ์ หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ คณะทํางาน 
4. นางสุลักขณา แก้วผุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน 
5. นายปราโมทย์ แก่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
6. นายสุธี ดําคง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
7. นางกาญจนา ศรีสลับ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางาน 
8. นางฐาศศิร์ ต่ิวกุล เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน คณะทํางาน 
9. นางสาวยุวดี จันทรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทํางาน 
10. นายสมโชค ขวัญเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
   และเลขานุการ 

หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
1. นายอาเนช โออิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน 
2. นายจําเป็น ชาญชัย หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสุขภาพภาคประชาชน ประธาน 
3. นางจริยา สุทธินนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
4. นางบงกช นุ่นสงค์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน 
   และเลขานุการ 

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ 
1. นายอาเนช โออิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธาน 
2. นายอังกูร แก้วน่วม นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
3. นางธิตาพร แก้วเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
4. นายสุธี ดําคง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
5. นายธนทัต ขาวสุด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
6. นายบุญเนื่อง สินศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
7. นางอรุณี ธัญธนวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
8. น.ส.ระเบียบ นานอน นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ คณะทํางาน 
9. นางณินท์ญาดา รองเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
10. นางศรุตยา สิทธิฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน 
11. นายนรินธร ใบกอเด็ม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
12. นางฐิติมา เจนศุภการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
13. นางบงกช นุ่นสงค์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คณะทํางาน 
14. นางวราณี โกวานิชย์ เภสัชกรชํานาญการ คณะทํางาน 
15. นายมงคล สองทิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทํางาน 
16. นางธิดา เชียรวิชัย เจ้าหน้าท่ีพัสดุชํานาญงาน คณะทํางาน 
17. นางนันทิยาภรณ์ ช่อคง พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน คณะทํางาน 
18. นางจุไรรัตน์ จิตต์วิสุทธิวงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน คณะทํางาน 
 

/ 19. นายภรภัทร... 



 � 

19. นายภรภัทร  ตุลยนิษกะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน คณะทํางาน 
20. นางสุลักขณา แก้วผุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน 
    และเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. จัดทํารายละเอียดข้ึนตอนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
2. ประสานงานเพ่ือให้มีการดําเนินงานตามเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินของ 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
3. วิเคราะห์และนําเสนอสถานการณ์การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการแก่คณะกรรมการอํานวยการ 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันท่ี          ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 


