
หัวข้อ : การตรวจสอบภายใน 

ตัวช้ีวัด : หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความ

  เสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 

ประเด็นตรวจราชการ :  

๑. หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

๒. หน่วยงานได้รับการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานครอบคลุมทุกแห่ง 

(ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับเขต            

ระดับจังหวัด) 

 

ตัวชี้วัด ด้านการตรวจสอบภายใน 
ระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน  

การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 

เป้าหมาย ๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

๒. หน่วยบริการจ านวน ๑ แห่ง 

ค านิยาม หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หมายความว่า ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  
 
ระบบการควบคุมภายใน   หมายความว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จัด

ให้มีข้ึนในองค์กรเพื่อให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

การบริหารความเสี่ยง  หมายความว่า กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิ ดความเสียหาย ให้ระดับของ

ความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

การตรวจสอบภายใน  หมายความว่า กิจกรรมการใ ห้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการให้ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระ บวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

 



เกณฑ์การประเมิน : 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/

หน่วยบริการ 

๑. การตรวจสอบภายใน 

     - วางแผน ก ากับ ติดตาม 

ผลการตรวจสอบภายใน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในภาคีเครือข่ายระดับ

จังหวัด 

๑. ติดตามผลการตรวจสอบ

ภายในประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. จัดท าแผนการตรวจสอบ

ภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระดับจังหวัด 

๑. หน่วยรับตรวจได้การ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

๒. หน่วยรับตรวจได้รับการ

ประเมินประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานครอบคลุมทุก

หน่วยบริการ 

 ๒. การควบคุมภายใน การ

บริหารความเสี่ยง 

  - แบบประเมินประสิทธิภาพ

การเงินการคลัง ๕ มิติ ได้แก่ 

๑. ด้านการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง 

๒. ด้านการจัดเก็บรายได้ค่า

รักษาพยาบาล 

๓. ด้านการเงิน 

๔. ด้านพัสด ุ

๕. ด้านงบการเงิน 

** (ตรวจสอบเอกสารเดือน 

พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๙ ทุกมิต)ิ 

ร้อยละของหน่วยบริการที่มี

คะแนนประเมินผล ๕ มิติไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๑. หน่วยรับตรวจมีผลการ

ด าเนินงานเพียงพอเหมาะสม

ปฏิบัติตามระเบียบ 

๒. หน่วยรับตรวจน าความ

เสี่ยงที่ค้นพบมาจัดวางระบบ

การควบคุมภายในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 



รายละเอียดการนิเทศ 
 

๑.  การพัฒนาระบบควบคุมภายใน (Internal Control : IC)  ประเมินโดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง ๕ มิติ  (ตามบันทึกที่ สธ ๐๒๐๗/๔๑๓๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) ได้แก่ 

 ขั้นตอนที่ ๑    หน่วยบริการแต่งตั้งคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบขององค์กรเสนอหัวหน้าหน่วยงาน  
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๒  หน่วยบริการ (คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบขององค์กรที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑) ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ  ประกอบด้วย    

๑. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่าง ๆ  
๒. มิติด้านการเงิน 
๓. มิติด้านพัสดุ 
๔. มิติด้านงบการเงิน 
๕. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

ตรวจสอบเอกสารเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยหน่วยบริการต้องประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ โดยต้องผ่านระดับร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป หากไม่ถึงร้อยละ ๘๐ หน่วยบริการ
จะต้องท าแผนพัฒนาองค์กร เพื่อปรับปรุงระบบงานนั้น ๆ 

ขั้นตอนที่ ๓  คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบขององค์กรที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑ วิเคราะห์ผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมิน ๕ มิติ และจัดท าแผนพัฒนาองค์กรที่พบจุดอ่อน 

ขั้นตอนที่ ๔  คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด รวบรวมผลการด าเนินงาน
ของหน่วยบริการทุกแห่งสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และจัดส่งผลให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)  ดังนี้ 

๑. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิต ิ
๒. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
๓. แผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติ 

 
ขั้นตอนที่ ๕  หน่วยบริการ จัดท ารายงานเปรียบเทียบแผน - ผลการพัฒนาองค์กร ๕ มิติ รายละเอียด

รายงานเปรียบเทียบแผน – ผลการพัฒนาองค์กร ๕ มิติ ตามแบบฟอร์มก าหนดไว้แล้ว จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

 
๒. การตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 
 ๑. ติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  โดยดูจาก 
  -  รายงานผลการตรวจสอบภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จากคณะกรรมการภาคี
เครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 



  -  รายงานการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
 ๒. คณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ 
 ๓. ตรวจสอบด้านการเงิน ได้แก่ 
  -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการเงินการคลัง (Plan Fin.) 
  - เงินยืมราชการ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
  -  การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 
 ๔. ตรวจสอบด้านบัญชี ได้แก่ 
  -  การน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ทุกสิ้น (บช.๐๑) 
   -  การบริหารจัดการเจ้าหนี้ 

- เงินไม่ทราบแหล่งที่มา โดยตรวจสอบจากงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 
 ๕. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
  -  ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางส าหรับผู้ป่วยและ
ผู้ป่วยนอก ข้อมูลรายงานของกรมบัญชีกลาง และงบทดลองของหน่วยบริการ 

๖. ตรวจสอบด้านพัสดุ 
 ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อ/จ้างวิธีตกลงราคาวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท อย่างน้อย ๕ รายการ เช่นการเผยแพร่ราคากลางลงเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของ
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๗. ตรวจสอบด้านบริหารพัสดุ 
 ตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุกลาง, คลังยา, คลังวัสดุวิทยาศาสตร์, คลังวัสดุทางการแพทย์

และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี โดย 
๑) การตรวจสอบบริหารคลัง  ตรวจสอบการควบคุมระบบคลังทั้งหมด ตั้งแต่การเบิก-จ่าย

พัสดุภายในคลัง การดูแลคลัง การจัดเก็บพัสดุ ระบบการบริหารจัดการ 
๒) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตรวจสอบขั้นตอนการการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ ๑๕๕ -๑๖๑  
 



 
ตัวช้ีวัด : หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
   เสี่ยงและตรวจสอบภายใน 
 

 
ผู้รับการตรวจประเมิน : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
 

ผู้นิเทศ : ๑. นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์    ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  (ผู้รับบ านาญ) 
  ๒. นางพรรณี เทียนทอง ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  (ผู้รับบ านาญ) 
 ๓. นางกิ่งกาญจน์  ภู่ทองตระกูล ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  (ผู้รับบ านาญ) 
 ๔. ผู้แทนกรม ๆ ละ ๑ - ๒ คน และผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
 ๕. นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

การสรุปประเด็น : ๑. สรุป ณ วันปิดตรวจราชการทุกครั้งที่มีการตรวจราชการและนิเทศงาน 
    ๒. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข  ในแต่ละจังหวัด           
                           เดือนละ ๑ ครั้ง เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    ๓. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานภาพรวมเขตและจังหวัด ส่งให้ 
                           ส านักตรวจราชการและประเมินผลรอบที่ ๑ และ ๒ 
 

---------------------------------- 

การด าเนินการตรวจ
ติดตาม 

รายละเอียดการตรวจสอบ 

๑. ด้านตรวจสอบภายใน 
      (ระดับจังหวัด) 

- ติดตามผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
- การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. ด้านการเงิน 
 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้แก่ 
- การจัดท าแผนการเงินการคลัง (Plan Fin.) 
- เงินยืมราชการ 
- การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 

๓. ด้านบัญช ี - การน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ทุกสิ้นวัน (บช.๐๑) 
การบริหารจัดการเจ้าหนี้ 
- เงินไม่ทราบแหล่งที่มา 

๔. การจัดเก็บรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาล 

ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก  

๕. ด้านพัสด ุ ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อ/จ้างวิธีตกลงราคาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่     
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. ด้านบริหารพัสดุ ตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุกลาง, คลังยา, คลังวัสดุวิทยาศาสตร์, คลังวัสดุทาง
การแพทย์ และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 



แนวทางการตรวจราชการกระทรวงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หัวข้อ : การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

         มีระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน



สถานการณ์

  จากผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส าหรับ

หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการ

เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง รวมทั้งให้แก้ไข

เพิ่มเติม ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ 

ต่อการด าเนินงาน



ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา

๑. หนว่ยงานไม่น าความเสี่ยงที่แท้จริงมาประเมินระบบการควบคุมภายใน

    และการบรหิารความเสี่ยง

๒. การบันทึกบญัชีเกณฑค์งค้างและระบบ GFMIS มีความคลาดเคลื่อน

    จากนโยบายระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์

    ของกรมบญัชีกลาง

๓. การบริหารพัสดุ ยังพบความพร่องในการจัดท าแผน การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

    การควบคุมเก็บรักษา และการจ าหน่าย

๔. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ครบถ้วน



ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่่งเน้น

๑. หน่วยงานได้รับการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน            

    ครอบคลุมทุกแห่ง

๒. หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร          
ความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด

๑. การตรวจสอบภายใน
   - วางแผน ก ากับติดตาม 
ผลการตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัด

๑. ติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๒. จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระดับจังหวัด

๑. หน่วยรับตรวจได้รับ
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายใน
๒. หน่วยรับตรวจได้รับ
การประเมินประสิทธิภาพ
การด าเนินงานครอบคลุม
ทุกหน่วยบริการ



เป้าหมาย มาตรการด าเนินการใน
พื้นที่

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธ์

หน่วยบริการ 
(รพศ./รพท./รพช.)

๒. การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง
  - แบบประเมินประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง ๕ มิติ 

มิติด้านการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
มิติด้านการจัดเก็บรายได้ 
มิติด้านการเงิน
มิติด้านพัสดุ
มิติด้านงบการเงิน

ร้อยละของหน่วยบริการที่
มีคะแนนประเมินผล ๕ มิติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐

๑. หน่วยรับตรวจ มีผล
การด าเนินงานเพียงพอ
เหมาะสมปฏิบัติตาม
ระเบียบ
๒. หน่วยรับตรวจน า
ความเสี่ยงทีค่้นพบมาจัด
วางระบบการควบคมุ
ภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



ควบคุมภายใน

บริหารความเสี่ยง
100 คะแนน

จดัเก็บรายได้

100 คะแนน

การเงิน

100 คะแนน

พสัดุ

100 คะแนน

งบการเงิน

100 คะแนน

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงนิการคลัง 5 มิติ  (500 คะแนน)

การจดัการเชิงกลยุทธ์

ระเบียบการเงนิ
การติดตามการใช้

จ่ายเงิน

การควบคมุ

ประสิทธิภาพ

กฎ ระเบียบพสัดุ

การควบคมุ

ประสิทธิภาพ

บญัชี

สาธารณสุข

การบวนการจดัเก็บ      

ค่ารกัษาพยาบาล

Plan Fin

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
และ GFMIS 

การจัดซ้ือ/จ้าง 

การบริหารคลงัพสัดุ



รายละเอียดการตรวจสอบ

การด าเนินการตรวจติดตาม รายละเอียดการตรวจสอบ
๑. ด้านตรวจสอบภายใน (ระดับจังหวัด) -ติดตามผลการตรวจสอบภายในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. ด้านการเงิน - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้แก่
   ๑) การจัดท าแผนการเงินการคลัง
   ๒) เงินยืมราชการ
   ๓) การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ



รายละเอียดการตรวจสอบ

การด าเนินการตรวจติดตาม รายละเอียดการตรวจสอบ
๓. ด้านบัญชี - การน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ 

GFMIS ทุกสิ้นวนั (บช.๐๑)
- การบริหารจัดการเจ้าหนี้
- เงินไม่ทราบแหล่งที่มา

๔. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล -ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอก



รายละเอียดการตรวจสอบ

การด าเนินการตรวจติดตาม รายละเอียดการตรวจสอบ
๕. ด้านพัสดุ -ตรวจการด าเนินการจัดซื้อ/จ้างวิธีตกลงราคา

ตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ด้านบริหารพัสดุ -ตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุกลาง, คลังยา, 
คลังวัสดุวิทยาศาสตร์, คลังวสัดุทางการแพทย์ 
และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี



๑. สรุป ณ วันปิดตรวจราชการทุกครั้งที่มีการตรวจราชการและนิเทศงาน

๒. สรุปผลกาตรวจราชการและนิเทศงานในแต่ละจังหวัด เดอืนละ ๑ ครั้ง 

    เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานภาพรวมเขตและจงัหวัด ส่งให้ส านักตรวจ

    และประเมินผล (รอบที่ ๑ และ ๒)

การสรุปประเด็นการตรวจ



ผู้รบัการประเมนิ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/หน่วยบริการ

ผู้นิเทศ : ๑. ผู้ตรวจสอบภายใน จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

       ๒. ผู้แทนกรม และผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

       ๓. ผู้รับบ านาญ จ านวน ๓ ราย

               ๓.๑ นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์      นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

               ๓.๒ นางพรรณ ีเทียงทอง            นักวิชาการตรวจสอบภายในเชีย่วชาญ

     ๓.๓ นางกิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล  นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

ผู้รับตรวจและผู้รับผดิชอบ



เขต
สุขภาพ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ

1 นางสาวพมิพภ์วดี  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมอนามัย

๐๘๑ ๗๘๕๓๖๔๗ ๐๒ ๕๙๐๔๑๐๕ ๐๒ ๕๙๐๑๔๑๐ pimpawadee_9@hotmail

.com

นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นางสาวกาญจน์นภา  แก้วคง นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๗๑๐๑๐๑๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ nong1504@hotmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นางสาวกนกพร  ปากช านิ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๙๒ ๒๔๗๒๗๕๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ dang5530@hotmail.com

2 นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นายสมัย  นิลสาลิกา นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๖๙๙๒๙๖๙๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ samai.nnn@gmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นางธญัชนก เสาวรัจ นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในช านาญการพเิศษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง

๐๘๕ ๔๘๕๖๙๘๑ ๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙ ๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙ thancha9@hotmail.com

แบบส่งรายชื่อผู้แทนส านัก เพื่อร่วมตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 1-12
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

   กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

mailto:samai.nnn@gmail.com


เขต
สุขภาพ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้แทนส านัก เพื่อร่วมตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 1-12
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

   กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวกัลลิดา  แสงปรีชา นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในปฏิบัติการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง

๐๙๐ ๖๔๖๒๑๐๐ ๐๒ ๕๙๐๒๓๔๑ ๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙ pedgrab2014@gmail.co

m

นางสาวกนกวรรณ  ธรรมศิริ นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในปฏิบัติการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง

๐๘๖ ๕๓๒๑๑๙๐ ๐๒ ๕๙๐๒๓๔๒ ๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙ babe_phattalung@hotm

ail.com

นางสาวธดิารัตน์  เพยีสุพรรณ นักวชิาการตรวจสอบ

ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง

๐๘๕ ๐๑๒๘๕๑๓ ๐๒ ๕๙๐๒๓๔๑ ๐๒ ๕๙๐๒๓๓๙ sudteeluk_lulkky@hotma

il.com

3 นายนิรุติ  นิรุติธรรมธรา ผู้อ านวยการ กรมควบคุมโรค 0๘๔ ๓๓๔๘๖๖๘ ๐๒ ๕๙๐๓๐๑๗ ๐๒ ๙๖๕๙๒๕๔ nirutt@hotmail.com

นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นางสาวจาริณี  สรมานะ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กรมควบคุมโรค ๐๘๗ ๗๐๔๐๓๓๖ ๐๒ ๕๙๐๓๓๒๑ ๐๒ ๙๖๕๙๒๕๔ JK_1617@hotmail.com

นางสาวธนพร  ธนะไพศาขมาส นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กรมควบคุมโรค ๐๘๗ ๖๘๘๗๒๗๐ ๐๒ ๕๙๐๓๓๒๑ ๐๒ ๙๖๕๙๒๕๔ pochaco_J@hotmail.com

นางสาวกาญจน์นภา  แก้วคง นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๗๑๐๑๐๑๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ nong1504@hotmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

mailto:babe_phattalung@hotmail.com
mailto:babe_phattalung@hotmail.com
mailto:sudteeluk_lulkky@hotmail.com
mailto:sudteeluk_lulkky@hotmail.com
mailto:nirutt@hotmail.com
mailto:pochaco_J@hotmail.com


เขต
สุขภาพ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้แทนส านัก เพื่อร่วมตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 1-12
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

   กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวกนกพร  ปากช านิ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๙๒ ๒๔๗๒๗๕๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ dang5530@hotmail.com

4 นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นายศิระ เพชรเจริญจริง นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๙ ๗๘๒๘๕๒๒ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ sira_pet88@hotmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นางสาวเบญจมาศ  หาญจารงสิทธิ์ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กรมแพทยแ์ผนไทยและ
ทางเลือก

๐๘๓ ๐๙๘๑๐๒๔ ๐๒ ๙๕๑๐๗๒๑ ๐๒ ๙๕๑๐๗๒๑ benjamas.h@dtam.mail.

go.th

นางสาวญานิกา  เสาหอม นักวชิาการตรวจสอบ

ภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๒ ๑๗๖๐๑๗๐ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ kob_yanika@hotmail.co

m

mailto:benjamas.h@dtam.mail.go.th
mailto:benjamas.h@dtam.mail.go.th
mailto:kob_yanika@hotmail.com
mailto:kob_yanika@hotmail.com


เขต
สุขภาพ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้แทนส านัก เพื่อร่วมตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 1-12
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

   กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นายสมัย  นิลสาลิกา นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๖๙๙๒๙๖๙๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ samai.nnn@gmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นางนรารัตน์  ค าหอม นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๘๗๘๘๕๕๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ ponic2512@hotmail.com

6 นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นายศิระ เพชรเจริญจริง นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๙ ๗๘๒๘๕๒๒ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ sira_pet88@hotmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นางอุไร  ศรีทุมขันธ์ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

0๙๒ ๓๒๘๗๗๔๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ urai_mam@hotmail.com

mailto:samai.nnn@gmail.com
mailto:urai_mam@hotmail.com


เขต
สุขภาพ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้แทนส านัก เพื่อร่วมตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 1-12
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

   กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7 นางกิ่งกาญจน์  ภู่ทองตระกูล นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในเชี่ยวชาญ

(ผู้รับบ านาญ) ๐๘๑ ๘๘๙๕๘๔๓

นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นางกฤตยา วลัอาจ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพเิศษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๗ ๑๒๔๙๘๘๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ grittaya.jaiwai@gmail.co

m
ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นายสิทธชิัย  ภักดีเตล็บ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๓ ๙๒๗๘๘๓๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ taleb04@hotamil.com

8 นางสาวภัทร์วรรณ  พดัเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ
๐๘๔ ๔๓๓๙๗๓๙ pattrawan@ss.mail.go.th

นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นางกฤตยา วลัอาจ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพเิศษ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๗ ๑๒๔๙๘๘๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ grittaya.jaiwai@gmail.co

m
ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

mailto:grittaya.jaiwai@
mailto:grittaya.jaiwai@
mailto:pattrawan@ss.mail.go.th
mailto:grittaya.jaiwai@
mailto:grittaya.jaiwai@


เขต
สุขภาพ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้แทนส านัก เพื่อร่วมตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 1-12
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

   กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวศศิธร  ช้างข า นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๖ ๖๘๑๒๖๙๔ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ mymint9999@gmail.com

9 นางพรรณี  เทียนทอง นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในเชี่ยวชาญ

(ผู้รับบ านาญ) ๐๘๕ ๘๔๐๒๓๖๓ pt.thieuthoung@gmial.co

m

นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นายศิระ เพชรเจริญจริง นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๙ ๗๘๒๘๕๒๒ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ sira_pet88@hotmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นายทิตต์วรงค์  พลูศรี นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๖ ๖๐๗๐๖๐๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ thitpacc@hotmail.com

10 นางพรรณี  เทียนทอง นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในเชี่ยวชาญ

(ผู้รับบ านาญ) ๐๘๕ ๘๔๐๒๓๖๓ pt.thieuthoung@gmial.co

m

นางกิ่งกาญจน์  ภู่ทองตระกูล นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในเชี่ยวชาญ

(ผู้รับบ านาญ)

mailto:pt.thieuthoung@gmial.com
mailto:pt.thieuthoung@gmial.com
mailto:thitpacc@hotmail.com
mailto:pt.thieuthoung@gmial.com
mailto:pt.thieuthoung@gmial.com


เขต
สุขภาพ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้แทนส านัก เพื่อร่วมตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 1-12
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

   กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นายสมัย  นิลสาลิกา นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๖๙๙๒๙๖๙๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ samai.nnn@gmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นายสิทธชิัย  ภักดีเตล็บ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๓ ๙๒๗๘๘๓๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๔ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ taleb04@hotamil.com

นายทิตต์วรงค์  พลูศรี นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๖ ๖๐๗๐๖๐๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๑ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ thitpacc@hotmail.com

11 นางพรทิพย ์ วงศ์รัตนพงษ์ นักวชิาการตรวจสอบ

ภายในเชี่ยวชาญ

(ผู้รับบ านาญ) ๐๘๑ ๙๘๔๒๑๙๙ kunvaew@hotmail.com

นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

mailto:samai.nnn@gmail.com
mailto:thitpacc@hotmail.com
mailto:kunvaew@hotmail.com


เขต
สุขภาพ

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง งาน/กลุ่ม มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address หมายเหตุ

แบบส่งรายชื่อผู้แทนส านัก เพื่อร่วมตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เขตสุขภาพที่ 1-12
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐

   กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวกาญจน์นภา  แก้วคง นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๗๑๐๑๐๑๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๖ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ nong1504@hotmail.com ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นางสาวสุวรรณา บุราดร นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๐ ๙๔๔๙๕๓๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ sangkaew_nuna@ 

hotmail.com

12 นางสาววรกมล  อยูน่าค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๑ ๕๑๙๖๐๙๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๔๕ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ wanon2512@hotmail.co

m

นางกฤตยา วลัอาจ นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๘๗ ๑๒๔๙๘๘๗ ๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ grittaya.jaiwai@gmail.co

m
ผู้รับผิดชอบ
เขตสุขภาพ

นางสาวชนิดาภา  นิยมทอง นักวชิาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๐๙๕ ๙๐๗๔๑๐๓ ๐๒ ๕๙๐๑๕๑๐ ๐๒ ๕๙๐๑๕๒๒ pay_rat@hotmail.com
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