
  

ผงัการบัญชาการเหตุการณ์ตามระบบ  ICS   คปสอ.ปากท่อ (ปี2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เจ้าเหน้าทีป่ระสานงาน (Liaison) 

        นายนาม พวงแฉล้ม โทร. 081-3785505  
         ส ารอง  นางรดา  สุทธาวาศ โทร.097-0297612 
 

เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ (Information) 

นางสาวณัฐิยา  เฉลมินววงศ์  โทร 086-8994055 
ส ารอง  นายจตุรงค ์ เดชารุ่งโรจน์  โทร. 090-7882895 
 
 
 

เจ้าหน้าทีด้่านความปลอดภัย (Safety) 
นางสุนันท์ บุญเสนันท์  โทร. 094-8939617 

ส ารอง   นางเกสรา  กิมพิทกัษ ์ โทร. 095-5188749 
 

ส่วนปฏบิัตกิาร (Operation) 
       นางผ่องศรี  ชัยนันท์ววิฒัน์  โทร. 081-3981323 
      ส ารอง  นายจตุรงค ์ เดชารุ่งโรจน ์โทร. 090-7882895 

 

ส่วนแผนงาน (Planning) 

ทพ.ญ.เพยีงเพญ็ สุขุตมตันติ โทร. 081-8559288 

ส ารอง น.ส.อนญัญา  ฮวบประเสริฐ โทร.065-6979147 
 

ส่วนสนับสนุน (Logistics) 
    นางปิยะนันท์  สทวิะวงศ์ โทร. 063-2722629 
      ส ารอง  นส.สุรีรัตน ์ นาคสิงห์  โทร. 089-9186953 
 
 
 

ส่วนการบริหาร (Finance/Aministration 
นางทฆิมัพร แสงคง โทร. 087-1153236 
ส ารอง  นส.ศิริกานดา ห่างไกลพุม่ โทร. 089-5407994 
 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Commander) 

     นพ.ประเสริฐ ฉัตรวชิชานนท์   โทร. 084-0003142 
     ส ารอง    นายนาม พวงแฉล้ม     โทร. 081-3785505 
     

หน้าที่   เป็นศูนยก์ลางการติดต่อส่ือสาร กบัเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานสนบัสนุนและช่วยเหลือ 
            การปฏิบติังาน ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทั้งหมด  

หน้าที่  เป็นศูนยก์ลางในการกระจายขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชนและหน่วยงานอ่ืนๆ โดยจะรวบรวม 
            ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งสาเหตุการเกิดภยั ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน การช่วยเหลือท่ี 
            ด าเนินการไปแลว้ และแผนการท่ีจะด าเนินการต่อไป เพื่อรายงานผูบ้งัคบับญัชา และเผยแพร่ 
            ประชาสมัพนัธ์สู่ประชาชนไดรั้บทราบสถานการณ์ท่ีมีความเป็นปัจจุบนั  

หนา้ท่ี  ติดตาม ดูแล ประเมินความเส่ียงและด าเนินมาตรการดา้นความปลอดภยัแก่เจา้หนา้ท่ี 
           ท่ีปฏิบติังาน รวมทั้งให้ค  าแนะน าดา้นความปลอดภยัแก่ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

หน้าที ่ ปฏิบตัิการตามยทุธวิธี จดัสรรและก ากบัดแูล 
            ทรพัยากรในการตอบโตเ้หตฉุกุเฉิน 
 

หน้าที ่ จดัท  าแผนเผชิญเหต ุ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา
ยทุธวิธีการปฏบิตัิงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ตลอดจนรวบรวม 
ประเมินผลขอ้มลู และรกัษาสถานะของทรพัยากร 

หน้าที ่ รบัผิดชอบจดัหา สนบัสนนุทรพัยากรและ 
            การบรกิารที่จ  าเป็นในการสนบัสนนุ 
            การตอบโตเ้หตกุารณ ์

หน้าที ่ตรวจสอบการใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการตอบโต้
เหตฉุกุเฉิน จดัท าบญัช ีจดัซือ้จดัหาวสัดอุปุกรณ ์ 
บนัทกึเวลาการปฏบิตัิงานและประเมินคา่ใชจ้า่ย 

หน้าที่    เป็นผูรั้บผิดชอบการจดัการกบัเหตุการณ์  ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการต่อเหตุการณ์   
              ให้แนวทางในการจดัท าแผนเผชิญเหตุ  ประเมินความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ี สร้างความมัน่ใจใน 
              ความปลอดภยัของเหตุการณ์  และให้ขอ้มูลแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยงาน 
              ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของเหตุการณ์ในภาพรวม   



  

การแบ่งหน้าทีข่องบุคลากรของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอปากท่อ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนแผนงาน (Planning) 
  ทพ.ญ.เพียงเพญ็ สุขตุมตนัติ โทร.081-8559288

ส ารอง น.ส.อนญัญา  ฮวบประเสริฐ โทร.065-6979147 

      
 

 

ส่วนการบริหาร(Finance / Aministration) 
นางทิฆมัพร แสงคง โทร. 087-1153236 

 ส ารอง  น.ส.ศิริกานดา ห่างไกลพุม่ โทร. 0895407994 

จดัสรรและก ากบัทีมรกัษาพยาบาล 
นางผ่องศรี ชยันนัทว์ิวฒัน ์

081-3981323 
 

จดัสรรและก ากบัทีมสอบสวนควบคมุโรค/ภยัพิบตั ิ
นางรดา สทุธาวาศ  097-0297612 

นายจตรุงค ์ เดชารุง่โรจน ์090-7882895 
 

จดัสรรและก ากบัทีมสขุาภิบาลและ
สิ่งแวดลอ้มฉกุเฉิน 

น.ส.ฐานิกา  พกุพนัธุ ์โทร.092-9076741 
น.ส.หทยัชนก  กิระชาต ิ084-6639658 

 
 
 

จดัสรรและก ากบัทีมสขุศกึษา
ประชาสมัพนัธ ์

น.ส.สรุรีตัน ์ นาคสิงห ์โทร.089-9186953 
 

นางสาวสภุคัษร ภกัดนีอก       081-1785466 

 

 

จดัสรรและก ากบัทีมฟ้ืนฟสูภาพจิต 
น.ส.นภาวรรณ น่วมดว้ง  081-5703562 
นางเกสรา  กิมพิทกัษ ์โทร.095-5188749 

 

หน่วยทรพัยากร 
(รายงานตวัและรกัษาสถานะของทรพัยากร) 

นางกญัญาณฐั  ศรีสชุาต ิ 
โทร. 086-7738499 

หน่วยสถานการณ ์ 
(รวบรวมประเมินผลขอ้มลูสถานการณ ์

รายงาน และสรุป) 
นางสาวชนญัชิดา นิลช ู
โทร. 097-1405363 

หน่วยเอกสาร 
(รบัผิดชอบแผนเผชิญเหค ุเก็บรกัษาเอกสาร) 

นางสดุใจ  ศรเีฮียง 
โทร. 081-0167151 

 

หน่วยสื่อสาร 
(ท าแผน แจกอปุกรณ ์ก ากบัศนูยก์ารสื่อสาร) 

นายเกือ้กลู เย่ือปยุ 081-9410527 
 

หน่วยเสบียง 
(จดัหาอาหารและน า้ดื่มแก่เจา้หนา้ที่) 
นางสดุใจ ศรเีฮียง  081-0167151 

หน่วยพสัด ุ
(ก าหนดประเภท ชนิด จ านวน วสัดทุี่ตอ้งใช ้

จดัซือ้จดัหา แจกจา่ย จดัระบบคงคลงั) 

น.ส.ณฐิัยา เฉลิมนววงศ ์ 086-8994055  

หน่วยจดัเตรยีมพืน้ที่สนบัสนนุการ
ปฎิบตัิงาน 

นางชตุิมา กิจจาวรเสถียร  089-9654377 

หน่วยจดัซือ้จดัจา้ง 
(จดัซือ้ จดัหา เชา่ อปุกรณ ์ท าขอ้ตกลงทางการ
เงิน บนัทกึเวลาการใชเ้ครอืงมือ อปุกรณ)์ 
นางวิภาพร  มั่นหมาย โทร. 081-7564200 

 

 

หน่วยคา่ใชจ้า่ย 
(รวบรวมขอ้มลู ประมาณการคา่ใชจ้า่ย เสนอ

แนวทางประหยดั) 

นางนิตยา ศกัดิน์ภาพรเลิศ โทร. 097-2356941 

หน่วยชดเชย / เรยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทน 
ใหเ้จา้หนา้ที่และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

นางนสุรา  เยื่อปยุ    โทร. 087-0951507 

จดัสรรและก ากบัทีมเฝา้ระวงัวิเคราะห ์
โรคและภยัสขุภาพ 

นางรดา สทุธาวาศ   097-0297612 
นายเฉลมิพล หงษ์ทอง 090-7882895 

 

ส่วนปฏิบัติการ(Operation) 
นางผ่องศรี ชัยนันท์ววิฒัน์ โทร.081-3981323 

ส ารอง นายจตุรงค ์เดชารุ่งโรจน์ โทร. 090-7882895 

ส่วนสนับสนุน(Logistics) 

    นางปิยะนันท์  สทวิะวงศ์ โทร. 063-2722629 
      ส ารอง  นส.สุรีรัตน์  นาคสิงห์ โทร.  089-9186953 

 

หน่วยบรกิารทางการแพทยแ์ก่เจา้หนา้ที่ 
น.ส.ศริลิกัษณ ์ ศลิปะสทิธ์ิ  081-2519737 

หน่วยถอนก าลงั(วางแผนถอนก าลงัทรพัยากร 
ท่ีเสรจ็สิน้ภารกิจ) 

    นางปิยะนนัท ์ สทวิะวงศ ์  
โทร. 063-2722629 

หน่วยสนบัสนนุภาคพืน้ดิน 
(อ  านวยความสะดวกดา้นการขนสง่) 

นายอวยพร ยทุธพงศาพิทกัษ ์086-1038670 
 

หน่วยบนัทกึเวลาการปฎิบตัิงาน ของเจา้หนา้ที ่
น.ส.ศิรกิานดา หา่งไกลพุม่ โทร. 0895407994 



  

 

                                                         

                           

 

 

                                                                  

 

 

                              

 

 

    

                                            

 

 

                            

 

การแบ่งหน้าที่ของบุคลากรคณะท างาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากท่อ 

 

ฝ่ายวางแผนและข่าว 
นายนาม พวงแฉล้ม 
โทร.081-3785505 

นายจตุรงค์  เดชารุ่งโรจน์ 
โทร. 090-7882895 

 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
นายจตุรงค์  เดชารุ่งโรจน์ 

โทร. 090-7882895 

น.ส.ฐานิกา  พุกพนัธ์ุ 

โทร. 092-9076741 

ฝ่ายสนับสนุน 
นายนาม พวงแฉล้ม             
โทร. 081-3785505 

นายนาถวฒัน์  ภูแช่มโชติ 
โทร. 080-6696108 

สุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อมฉุกเฉิน 
น.ส.ฐานิกา  พุกพนัธ์ุ 
โทร. 092-9076741 

 
 

 

ทีมสอบสวนควบคุมโรค/ภยัพบัิติ 
นายจตุรงค์  เดชารุ่งโรจน์ 

โทร. 090-7882895 
นายเฉลมิพล  หงษ์ทอง 
โทร 085-8201325 

 

ทีมเฝ้าระวงัวเิคราะห์โรคและภยัสุขภาพ 
นางสาวศิรินันท์ มีศรีผ่อง    

 โทร. 081-0124686  

 

สุขศึกษาประชาสัมพนัธ์ 
นายนาถวฒัน์ ภูแช่มโชติ 

โทร. 080-6696108 
 
 
 
 

นางสาวสุภคัษร ภกัดีนอก       081-
1785466 

 

 

รักษาและฟ้ืนฟูสภาพจิต 
น.ส.นภาวรรณ น่วมด้วง 
 โทร. 081-5703562 

 
สุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อมฉุกเฉิน 

1.  นางปราณี แกว้ด ารงค ์
     โทร. 081-8806164 
( อสม.รพ.สต.วดันดาว 2  คน ) 

2.  นายธนพงศ ์ ชุ่มชยัรัตน์ 
     โทร. 091-6080358 
( อสม.รพ.สต.วงัมะนาว  2  คน ) 

3.  นางแสงทอง สมพงษ ์ 
    โทร. 08-6802-8259 
(อสม.รพ.สต.วงัปลาช่อน 2 คน ) 

4.  นางสาวสุดารัตน์ ตนัติก าธน 
    โทร. 092-8914464 
(อสม.รพ.สต.ไทยประจนั 2 คน ) 

5.  นายสรายทุธ์ สาลีติด 
       โทร. 090-2325654 
   ( อสม.รพ.สต.บ่อกระดาน 2 คน ) 

 

 

ทีมสอบสวนควบคุมโรค/ภยัพบัิติ 
1.  นายบญัชา แจง้รัมย ์
     โทร. 098-2582414 

2.  นางธีรมน วงคน์าค 
     โทร. 093-6139375 

3.  นางกาญจนา ชวดค า 
     โทร. 081-9956947 

4.  นางปราณี  แกว้ด ารงค ์
    โทร. 081-8806164  

5.  นายพิเชษฐ์ โจหิงค ์
     โทร. 087 - 9372377 

6. นายนิคม แสงจนัทร์ 
    โทร. 089-9885429 
     

         
 

ทีมเฝ้าระวงัวเิคราะห์โรคและภยัสุขภาพ 
1. นางเขมจิรา   กรีธาพล                 

     โทร. 081 – 7056045    

2. นางจรีพร  รอดจิตต ์           

         โทร. 089-8376269 

3. นายบุญช่วย  ก่ิงสามี                

      โทร. 089-9905713 

4.  นายชิโนรส   วงศแ์กว้มณี 

     โทร. 089 – 2601201 

5.  นายเฉลิมพล หงษท์อง 

     โทร. 085 – 8201325 

6. 6.  น.ส.ศิรินนัท ์ มีศรีผอ่ง 

7.           โทร. 081-0124686 

8. 7. น.ส.เรวดี  จินดาเจ่ีย 

       โทร. 089-7535526 

       

 

สุขศึกษาประชาสัมพนัธ์ 
1.  นางปุณยวีร์  เยน็ดี 
      โทร. 085-7047699 

2.   นางแสงทอง  สมพงษ ์
      โทร. 086-8028259 

3.  นางสุนีย ์  แจง้สวา่ง  
       โทร. 081-5732153 

4.  นางสาวกญัจน์อมล   เอ่ียมสอาด         
      โทร. 085-2899493 

5.  นางสาวสุรีรัตน์  นาคสิงห์ 
      โทร. 089-9186953 

6. นางสาวจนัทร์ฉาย  สาโชติ 
       โทร. 081-1999195 

7.   นางสาวฐิตินนัท ์ พฒุข า 
        โทร. 081-0073920 

8. นางจรีพร  รอดจิตต ์   
           โทร 089 -8376269 

 

รักษาและฟ้ืนฟูสภาพจิต 
นางปาลิตา     เมืองชู           โทร.081-6658479 

น.ส.ขนิษฐา   บวรเศรษฐ ์   โทร.085-4806915 

นางธนพร     เอ่ียมสอาด    โทร. 081-4252177 

นางกรรณิการ์  ลดัดาโชติ   โทร.089-2166293 

นางอรพร     เอ่ียมสอาด    โทร. 089-9215591 

น.ส.เฉิดโฉม   มณีวิหค       โทร.089-0549600 

นางเกสรา     กิมพิทกัษ ์     โทร.081-0158000 

นางพินทุสร   ทองจนัทร์     โทร.081-9328836 

นางสุนิสา กล่ินสุคนธ ์       โทร.081-8562621 

นางนงนุช อภินนัทอ์วยพร โทร.081-7790774 

นางวนัดี  ผลลาภ                 โทร.086-6136724 

น.ส.วลยัภรณ์ ปรึกษากร     โทร.082-7774815  

น.ส.พราวพิมล เชาวน์วรารักษ ์ โทร. 098-8944246 

1.  นางกาญจนา ชวดค า 
        โทร. 081-9956947 
2.  นางชุตินนัท ์จิตตประภสัสร 

     โทร. 081 – 9441864 
3.  นางปริยากร  ศรีเรือง 
     โทร. 089 – 9969802 
 

 
 

1.  นางวนัดี  ผลลาภ 

       โทร.  086-6136724 

2.   นางสาวพชัรี  จิตอร่าม 

       โทร.  089 – 5508297 

3.  นางสาวเรวดี  จินดาเจ่ีย 

       โทร.  081 - 6658479 

 


