
 
 
 
 
               
              ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

ที่  201 / ๒๕60 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะท างานหน่วยรับตรวจ ระดับจังหวัดสมุทรปราการ 

ประจ าปี  ๒๕๖1 
………………………………… 

อนุสนธิค าสั่ง ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการที่  198 /๒๕๕ 9 ลงวันที่             
28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะท างานหน่วยรับตรวจ  เนื่องจากมี
การโยกย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ในการ ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และอาศัยอ านาจตามความ  ในข้อที่ ๕ 
และท่ี ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
๒๕๔๔ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะท างานหน่วยรับตรวจ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการก ากับติดตามการควบคุมภายใน ประกอบด้วย   
  ๑.๑  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สมุทรปราการ  รองประธาน 
 ๑.๓  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองประธาน 
 ๑.4  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ รพ.ทั่วไป ทุกแห่ง รองประธาน 
 ๑.5  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร รพ.ทั่วไป ทุกแห่ง    กรรมการ 
 ๑.6  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล รพ.ทั่วไป ทุกแห่ง    กรรมการ 
 ๑.7  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง    กรรมการ 
 ๑.8  สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง    กรรมการ 
 ๑.9  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.สมุทรปราการ    กรรมการ 
 ๑.10 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.สมุทรปราการ   เลขานุการ 
มีหน้าที่ 

- ก าหนดนโยบาย แนวทางติดตาม ก ากับ การจัดท าควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจและ   
  หน่วยงานย่อย ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
- อ านวยการ สนับสนุน ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและหน่วยงานย่อยในสังกัดฯ    
  ในการจัดท าควบคุมภายใน  
- ติดตามและประเมินผลการจัดท าควบคุมภายในของหน่วยงานหน่วยรับตรวจและ    

หน่วยงานย่อย 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานของหน่วยรับตรวจตามระเบียบฯ    

๒.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายสันทิต   บุณยะส่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒.๒ นายอนันต์   พันธ์งอก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ    รองหัวหน้าคณะฯ 
 ๒.๓ นางละออ  ประเทืองจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ          คณะท างาน 
  

 /๒.๔ นางสุภารัตน์... 

 

(ส ำเนำ) 
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๒.๔ นางสุภารัตน์   ถิ่นหัวเตย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
๒.๕ นายจีรภัทร  พลายงาม  เภสัชกรช านาญการ           คณะท างาน 
๒.๖ น.ส.ณัฐยาภรณ์  วงศ์บุญเกื้อกูล    เภสัชกรช านาญการ           คณะท างาน 
๒.๗ นายมนัส ประเทืองจิตร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ          คณะท างาน 
2.8 นายสุรเชษฐ  และอรุณ  นิติกรช านาญการ            คณะท างาน 
๒.9 นางจิราภรณ์   พรหมอินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
๒.10 นางชมภู่   ศรีอุดมขจร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
๒.๑1 นางสุนิตย์  หะรารักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 

 ๒.๑2 นางกิติมาพร ส าราญประภัสสร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
๒.๑3 นางวลัยพรรณ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 

 ๒.๑4 น.ส.สุเทศน์  กุลละวณิชย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
 ๒.๑5 น.ส.วลีรัตน์  ใจสูงเนิน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
 ๒.๑6 น.ส.ปิยาภา  เชาวลิต  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ        คณะท างาน 
 ๒.๑7 น.ส.จุฬามาศ บุญมา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          คณะท างาน 
 ๒.๑8 นางอุบลวรรณ ด ารงรัตน์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน   คณะท างาน 
 ๒.๑9 นางพนิดา จันทร์รอด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  คณะท างาน 
 ๒.20 น.ส.มาลี เที่ยงท้องคุ้ง    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน          คณะท างาน 
 ๒.๒1 นางอรวรรณ วงศ์อินทร์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน          คณะท างาน 
 ๒.๒2 นางประทุม  โสภา  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน          คณะท างาน 
 ๒.๒3 น.ส.ภัคจิราพาณ์  มั่นคง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          คณะท างาน 
 ๒.๒4 นางณัทชาภา จันทร์แสง  นักวิชาการเงินและบัญชี           คณะท างาน 

๒.๒5 นายดุลพินิจ  ผ้าแดง  นิติกร             คณะท างาน 
 ๒.๒6 น.ส.เนตรนภา สุวรรรปาล  เจ้าพนักงานพัสดุ            คณะท างาน 
 2.27 น.ส.กรรณิการ์  ปาประโคน เจ้าพนักงานธุรการ           คณะท างาน 

๒.๒8 นางสุคนธ์ทิพย์ ศรีจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 
 ๒.๒9 นางรัตนมณี  จันทรรัตน์มณี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ    

๒.30 นายฐนกร  ค าภักดี  นักวิชาการเงินและบัญชี      ผู้ช่วยหวัหน้าคณะฯ 

๓.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑  น.ส.พัชรินทร์  พึ่งสามัคคี  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๓.2  นางจรัลรัตน์  จันทร์โพธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน     รองหัวหน้าคณะฯ 
 ๓.3  น.ส.พัชรีย์  เผือกตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา         คณะท างาน 
 ๓.4  น.ส.โสภา  เอกวิโรจนสกุล หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์  คณะท างาน 
 ๓.5  นางวาสนา  ธนเศรษฐ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 
 ๓.6  นายวัยวรรธน์  บุณยมานพ เภสัชกรช านาญการ   คณะท างาน 
 ๓.7  นางรัชนีรพัฒน์  สงวนพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน คณะท างาน 
 ๓.8  น.ส.ชมัยพร  ท้าวกันทา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คณะท างาน 

๓.9  นายสุรเวช  อุ่นแก้ว  นิติกรปฏิบัติการ    ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 
 

/๔. คณะท างาน... 
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๔.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลบางพลี  ประกอบด้วย 
 ๔.๑  นายนนท์    จินดาเวช  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ หัวหน้าคณะท างาน 
 ๔.๒  นางก าไลมาศ  กฤชเพชร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   รองหัวหน้าคณะฯ 
 ๔.๓  นายธนิต  ปานรอด  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร          คณะท างาน 
 ๔.๔  นายสุเมธ  สัจเดว  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ          คณะท างาน 
 ๔.๕  นางกิตติยา  ปิติวรยุทธ  เภสัชกรช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
 ๔.๖  นางจันทิมา  มงคลอุปถัมภ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างาน 
 ๔.๗  นางบัวไข  เถื่อนทนนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างาน 
 ๔.๘  นางพัชรี  เกษมสุข  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างาน 
 ๔.๙  นายนพดล  ทับเปรม  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน   คณะท างาน 
 ๔.๑๐ น.ส.เบญจวรรณ  บุญแก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ          คณะท างาน 
 ๔.๑๑ น.ส.อภิญญา  สวัสดี  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ          คณะท างาน 

๔.๑๒ น.ส.รุ่งนภา  รอดอ าพัน  นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 

๕.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลบางบ่อ  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นายมาโนช  สุคนพาทิพย์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าคณะท างาน 
 ๕.๒  นางพัชรี  ศรานุรักษ์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ    รองหัวหน้าคณะฯ 
 ๕.๓  นางจิตจุฑา  สู้ไพริน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างาน 
 ๕.๔  นางอุทัยวรรณ อ่องเจริญ  โภชนากรช านาญงาน                    คณะท างาน 
 ๕.๕  น.ส.แสงระวี  จันทร์ไทย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   คณะท างาน 
 ๕.๖  น.ส.สุภางค์  หัวเมืองวิเชียร เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติการ          คณะท างาน 
 ๕.๗  น.ส.จินตนา  ป้องแจ่มศรี  นักวิชาการพัสดุ            คณะท างาน 
 ๕.๘  น.ส.ปาริชาต  ศิริสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชี           คณะท างาน 

๕.๙  นางจรินทร์  เกสรบัว  เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 

๖.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลบางจาก  ประกอบด้วย 

 ๖.๑  น.ส.พัสดาภรณ์   จิตน่วม       นายแพทย์ช านาญการ             หัวหน้าคณะท างาน 
 ๖.๒  น.ส.พัชรินทร์  สอดศรี        ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ       รองหัวหน้าคณะฯ 
           ๖.๓  นายบุญเกียรติ  วัฒนเรืองรอง      ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
 6.4  นายวันฉัตร  ชินสุวาเทย์  นายแพทย์ช านาญการ   คณะท างาน 
 6.5  นายวัชเรศร์  เอ่ียมศิริแสงทอง นายแพทย์ช านาญการ   คณะท างาน 
 ๖.6  น.ส.สุทธิลักษณ์    ริ้วธงชัย         เภสัชกรช านาญการ               คณะท างาน 
 ๖.7  นางอมรรัตน์  ยศสุนทรากุล      เภสัชกรช านาญการ               คณะท างาน 
 ๖.8  นางฉลอม  ลี้จินดา             พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
 6.9  น.ส.กัลยารัตน์  เกษสุวรรณ      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คณะท างาน 
 6.10 นางวันดี  วิภาพเสถียรกุล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     คณะท างาน 
 6.11 นางสุภารัตน์   ชะนะศิลป์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    คณะท างาน
 6.๑2 น.ส.จินตนา   เมืองสูง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
           6.๑3 น.ส.ดวงเดือน   เรืองหิรัญ      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ      คณะท างาน 

/6.14 น.ส.ชริษา... 
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 6.14 น.ส.ชริษา  สิทธินันทน์  นักวิชาการพัสดุ    คณะท างาน 
           6.๑5 น.ส.ชญาดา  ยูวะนิยม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์              ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ    

๗.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นายพรพิบูลย์  โควาวิสารัช ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ     หัวหน้าคณะท างาน 
 ๗.๒  น.ส.ชญามณฑน์  ธนาโอฬาร ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ        รองหัวหน้าคณะฯ 

๗.3  นางรุ่งอรุณ  เหลืองพิพัฒน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
 ๗.4  นางวรวรรณ  กิจโอภาส  เภสัชกรช านาญการพิเศษ            คณะท างาน 
 ๗.5  น.ส.สุลาวัลย์  เถาสุวรรณ์  เภสัชกรช านาญการ            คณะท างาน 

๗.6  น.ส.อรสุภา  เพ็ญสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           คณะท างาน 
 ๗.๗  นางสุมล  ปิ่นทอง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           คณะท างาน 

๗.๘  น.ส.ทับทิม  สิทธิสาร  นักวิชาการเงินและบัญชี            คณะท างาน 
๗.๙  นางสนธิรักษ์  หันชะนา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 

๘.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาลบางเสาธง  ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นายกานท์  หลักแหลม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้าคณะท างาน 
 ๘.๒  น.ส.ณัฐสุดา อัศยเผ่า   เภสัชการช านาญการ      รองหัวหน้าคณะฯ 
 ๘.๓  น.ส.สุจิตรา  อยู่โพธิ์ทอง  นายแพทย์ปฏิบัติการ           คณะท างาน 
 ๘.๔  น.ส.จันทร์ทิวา  จ่ากุญชร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ          คณะท างาน 
 ๘.๕  นายศิระศักดิ์  ศรีจันทร์  นักวิชาการพัสดุ            คณะท างาน 

๘.๖  น.ส.จริญญา  ศรีชมพู  นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 

๙.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ  ประกอบด้วย 
๙.๑  นายเสน่ห์  จันทร์เงิน  สาธารณสุขอ าเภอเมืองฯ   หัวหน้าคณะท างาน 
๙.๒  นายส าราญ  ราษฎร์นิยม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    รองหัวหน้าคณะฯ 
9.3  นางจงจิตต์  ชวนเสนีย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
๙.4  นายวงศ์วีระ  ศุภมันตา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน
๙.5  นายสุทนธ์  วงศ์ศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
๙.๖  น.ส.พุทธชาด  วงศ์ดนตรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน
๙.๗  น.ส.จิณณากาญจน์  นาดี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  คณะท างาน 
9.8  นายอนุสิทธิ์  นุชนาท  นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
๙.9  น.ส.นิกุล  ไชยบัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 

๑๐.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางพลี  ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑  นายธงชยั  วิเศษบุปผา  สาธารณสุขอ าเภอบางพลี  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๑๐.๒  นางเพ็ญศิริ  โคตรพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   รองหัวหน้าคณะฯ 
 ๑๐.๓  นายกฤษณะ  วงศ์บุญมาก   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          คณะท างาน 
 ๑๐.๔  นางพราวพิราษ  ควรด ารงธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 

 

/๑๐.๕  นายวุฒิพันธ์... 
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 ๑๐.๕  นายวุฒิพันธ์  ทานะมัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
 ๑๐.๖  นายดิเรก  ภู่แจ้ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
 ๑๐.๗  นางชวนพิศ  ทองเงิน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
 ๑๐.๘  นายอดิเรก  มหัธธัญญวานิชย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
 ๑๐.๙  นายจีระศักดิ์  เทพอัครฤทธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
 ๑๐.๑๐ นางบุญตา ศรีโฉมงาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 

๑๑.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ  ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑  นายสมชาย จงชาณสิทโธ   สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ   หัวหน้าคณะท างาน 

 ๑๑.๒  นายอนุชา  เนตรระกาศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    รองหัวหน้าคณะฯ 
 ๑๑.๓  นายลภัสวัฒน์  ศุภธเนสร์ปูรดา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
 ๑๑.4  นายเทวัญ ศรีไล้    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
 ๑๑.5  นายจีระพันธ์  บุญปองหา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
 ๑๑.6  น.ส.เครือวัลย์  ภิรมย์พุฒ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ผู้ช่วยหัวหนา้คณะฯ 

๑๒.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระประแดง  ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นายจเด็จ   ปัถวี             สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง       หัวหน้าคณะท างาน 
๑๒.๒ นายโสฬส  อ้นไชยะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     รองหัวหน้าคณะฯ 
๑๒.๓ น.ส.วรรณา  ดอกไม้ไหว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           คณะท างาน 
๑๒.๔ นางปาลิกา หมั่นสมัคร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           คณะท างาน 
๑๒.๕ นางภัทริน  แก้วชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           คณะท างาน 
๑๒.๖ นายสายชล  แสงแดงชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      คณะท างาน 
๑๒.๗ นายสมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
๑๒.๘ นายจิรวัฒน์ วรรธรรมาทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
๑๒.๙ น.ส.ธนากร    ศรีสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 

๑๓.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  ประกอบด้วย 
 13.1 นายค ารณ มั่งมี   สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  หัวหน้าคณะท างาน 

๑๓.2 นายณรงค์ สุกใส  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์   รองหัวหน้าคณะฯ 
13.3 นายเสรี  ทองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
13.4 นายครรชิต  เนียมหอม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
13.5 นางวารี  โตอารีย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
13.6 นางวรรณา สุกใส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
13.7 นายปราโมทย์ ช้อยบ าเพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
 ๑๓.8 นางเกศรา  เลี้ยงเพ็ชร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
13.9 น.ส.พจนา  ถึกแปลก  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          คณะท างาน 
13.10 นางศิริพร  ชวนชาติ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างาน 
13.11 นายราเชน  เชื้อเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          คณะท างาน   
13.12 นายศักณริญพงศ์  แสงสุวรรณธกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       คณะท างาน   
  

/13.13 นางจุฑาภรณ.์.. 



              ส ำเนำถูกต้อง 
  
     (นำงรัตนมณี  จันทรรัตน์มณี)        
  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
           ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
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13.13 นางจุฑาภรณ์  โกศลกาญจน์     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างาน 
13.14 นายกันศิจาวัฒน์  ณิญชัยโกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         คณะท างาน 
13.15 น.ส.พรทิพย์ เข่งสมุทร  นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 
 

  ๑๔.  คณะท างานควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง  ประกอบด้วย 
 ๑๔.๑ นายพสิษฐ์ แป้นเหมือน   สาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง  หัวหน้าคณะท างาน 

 14.2 นางนันทยา  พรามเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    รองหัวหน้าคณะฯ 
 ๑๔.3 นางวิมล อิ่มใจ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     คณะท างาน 
 ๑๔.4 นางสมานใจ กลิ่นธูป   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน

๑๔.5 นางสุกัญญา  แป้นเหมือน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  คณะท างาน 
 ๑๔.6 จ่าเอกเสกสรรค์  จันทนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  คณะท างาน 
 ๑๔.7 นางละเอียด  วงษ์ดี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
 ๑๔.8 นายประเสริฐ  ทองเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ 
 

มีหน้าที่ 
  -   วางระบบควบคุมภายใน ในงานที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัดของ 

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
-  ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนการควบคุมภายใน และรายงานผลการด าเนินงาน         

 ในงานที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
 สมุทรปราการ ตามมาตรฐานของระเบียบ คตง.ก าหนดไว้ 

-  รวบรวมรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย และสรุปผลภาพรวมของ 
   หน่วยรับตรวจ เสนอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทุก ๖ เดือน และรายงานต่อ  
   สตง.เขต ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60   

                           ( ลงชื่อ ) สันทิต  บุณยะส่ง 
         (นายสันทิต  บุณยะส่ง)  

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 


