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สําเนา 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ี  2134 / ๒๕๕9 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   

 
 การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเป2นการตรวจราชการภายใต6บริบทการบริหารราชการ
แผ!นดินร!วมสมัย  เป2นมาตรการสําคัญท่ีจะทําให6การปฏิบัติราชการ  และการจัดทําภารกิจของหน!วยงานของรัฐ
เป2นไปตามเป;าหมาย และสามารถแก6 ไขป=ญหาอุปสรรคต!างๆเ พ่ือให6 เ กิดประโยชน@สุขแก!ประชาชน   
โดยในป-งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได6กําหนดขอบเขตการตรวจราชการใน 4 ภารกิจหลักด6านสุขภาพ ได6แก! การ
ดูแลสุขภาพกลุ!มวัย, การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนงานด6านสุขภาพ  รวมถึงการตรวจราชการแบบบูรณาการร!วมกับสํานักนายกรัฐมนตรีด6วย    

 เพ่ือให6การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเป2นไปอย!างบูรณาการ สอดคล6องตามนโยบาย
และเป;าหมายยุทธศาสตร@ของกระทรวง และบรรลุผลสําเร็จตามเป;าหมาย  กระทรวงสาธารณจึงแต!งต้ังบุคคลดังมี
รายชื่อตามเอกสารแนบท6ายคําสั่งนี้  เป2นคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด6วย 5 คณะ ดังนี้ 
 คณะท่ี ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ!มวัย 
 คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการ 
 คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 คณะท่ี 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด6านสุขภาพ 
 คณะท่ี 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร!วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 

โดยให6มีอํานาจหน6าท่ี ดังต!อไปนี้ 
1. กําหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ และกําหนดตัวชี้วัดในประเด็นตรวจราชการท่ีเหมาะสม 
2. กําหนดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) และเครื่องมือในการตรวจ กํากับ 

ติดตามและประเมินกระบวนการและผลลัพธ@ในเชิงคุณภาพ  
3. พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะท่ีได6รับมอบหมาย 
4. ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะท่ีได6รับมอบหมาย 
5. สรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ  และให6ข6อเสนอแนะเชิงนโยบายต!อผู6บริหาร

กระทรวงและหน!วยงานท่ีเก่ียวข6อง 
6. แต!งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได6ตามความเหมาะสม 

 7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแต!บัดนี้เป2นต6นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕8 
                                              

    ลงชื่อ  นายวิศิษฎ	 ต้ังนภากร 
           (นายวิศิษฎ@  ต้ังนภากร) 
   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 
        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

สําเนาถูกต6อง 
ศิริพร ลั่นซ�าย 

(นางศิริพร ลั่นซ6าย) 
นักวิเคราะห@นโยบายและแผน



236 
 

เอกสารแนบทาย 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  2134 /2558  ลงวันท่ี  21   ธันวาคม 2558 

เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะท่ี 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 
 

1. นายเกียรติภูมิ  วงศ@รจิต ผู6ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 9 ประธาน 
2. นายยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 9 รองประธาน 
3. นายพงษ@สวัสด์ิ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพท่ี 5 รองประธาน 

4. นายยอร@น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพท่ี 12 รองประธาน 

5. นางพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต รองประธาน 
6. รองอธิบดีกรมอนามัย   ท่ีได6รับมอบหมาย รองประธาน 
7. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ท่ีได6รับมอบหมาย รองประธาน 
8. รองอธิบดีกรมการแพทย@  ท่ีได6รับมอบหมาย รองประธาน 
 กรมสุขภาพจิต  

9. นายแพทย@ทรงคุณวุฒิ กลุ!มท่ีปรึกษาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต กรรมการ 
10. ผู6อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ!นราชนครินทร@  กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
11. ผู6อํานวยการสํานักยุทธศาสตร@สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
12. ผู6อํานวยการสํานักส!งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
13. นางพรทิพย@  ดํารงป=ทมา สํานักยุทธศาสตร@สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
14. นางสาวดวงกมล ลืมจันทร@ กรมสุขภาพจิต กรรมการ 

 กรมอนามัย  
15. นายดนัย  ธีวันดา ผู6อํานวยการสํานักส!งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
16. นายสราวุฒิ   บุญสุข สํานักส!งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
17. นางจินตนา   พัฒนพงศ@ธร สํานักส!งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
18. นายกิตติ  ลาภสมบัติศิริ สํานักส!งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กรรมการ 
19. นางนภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล ผู6อํานวยการสํานักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 
20. นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร สํานักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 
21. นางพรวิภา  ดาวดวง สํานักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 
22. นายกิตติพงษ@  แซ!เจ็ง ผู6อํานวยการสํานักอนามัยเจริญพันธ@ กรมอนามัย กรรมการ 
23. นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน@ สํานักอนามัยเจริญพันธ@ กรมอนามัย กรรมการ 
24. นายเอกชัย   เพียรศรีวัชรา ผู6อํานวยการสํานักอนามัยผู6สูงอายุกรมอนามัย กรรมการ 
25. นางวิมล   บ6านพวน สํานักอนามัยผู6สูงอายุ  กรมอนามัย กรรมการ 

 กรมควบคุมโรค  
26. ผู6อํานวยการสํานักโรคไม!ติดต!อ กรมควบคุมโรค กรรมการ 

   
 

                                               27. นางจุรีพร.. 
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27. นางจุรีพร คงประเสริฐ รองผู6อํานวยการสํานักโรคไม!ติดต!อ  
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

28. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล              สํานักโรคไม!ติดต!อ  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
29. ผู6อํานวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค กรรมการ 
30. นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี  กองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
31. ผู6อํานวยการสํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
32. นางสาวนิภาพรรณ สฤษด์ิอภิรักษ@ สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
33. ผู6อํานวยการสํานักโรคติดต!อท่ัวไป กรมควบคุมโรค กรรมการ 
34. ผู6อํานวยการสํานักความร!วมมือระหว!างประเทศ กรมควบคุมโรค กรรมการ 

 กรมการแพทย@  
35. ผู6อํานวยการสํานักตรวจราชการ กรมการแพทย@ กรรมการ 
36. นายประพันธ@  พงศ@คณิตานนท@ ผู6อํานวยการสถาบันเวชศาสตร@ผู6สูงอายุ 

กรมการแพทย@ 
กรรมการ 

37. นายธงธน เพ่ิมบถศรี                        สถาบันเวชศาสตร@ผู6สูงอายุ กรมการแพทย@           กรรมการ 
38.       นางสาวป̀ยะนุช ชัยสวัสด์ิ สถาบันเวชศาสตร@ผู6สูงอายุ กรมการแพทย@           กรรมการ 
39. นางบุษกร โลหารชุน ศูนย@สิรินธรเพ่ือการฟbcนฟูสมรรถภาพทาง 

การแพทย@แห!งชาติ  กรมการแพทย@ 
 

40. 
 

นางสาวสาริณี   แก6วสว!าง ศูนย@สิรินธรเพ่ือการฟbcนฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย@แห!งชาติ  กรมการแพทย@ 

กรรมการ 

41. นางสาวนิ่มนวล สืบวงค@ ศูนย@สิรินธรเพ่ือการฟbcนฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย@แห!งชาติ  กรมการแพทย@ 

กรรมการ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
42. ผู6อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ กรรมการ 
43. นางสาวสุมาภรณ@ ซ!ลิ่ม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ กรรมการ 
44. นางธิติภัทร คูหา สํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ กรรมการ 
45. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู6อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
46. นางสุนันทา กาญจนพงศ@ หัวหน6ากลุ!มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

สํานักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ 
เลขานุการ 

๔7. นางสาวลาวัลย@ สุขุมวาท หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 9 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

48. นางสาวสุภาวดี เพ็ชรสว!าง สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

49. นางวรรณวิภา  สะวานนท@ 
 

สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

50. นส.อรรฉราพรรณ ชมภู!                         สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบทาย 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี   2134 /2558  ลงวันท่ี  21  ธันวาคม 2558 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะท่ี 2  การพัฒนาระบบบริการ 

1. นายศุภกิจ  ศิริลักษณ@ ผู6ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 2 ประธาน 
2. นายไชยนันท@ ทยาวิวัฒน@ สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 2 รองประธาน 
3. นายบุญชัย ธีระกาญจน@ สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 3 รองประธาน 
4. นายยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 9 รองประธาน 
5. นายยอร@น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 12 รองประธาน 
6. นายณรงค� อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย@  รองประธาน 
7. นายพงษ@เกษม ไข!มุกด@ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  รองประธาน 
8. รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย@แผนไทยและการแพทย@ทางเลือก  ท่ีได6รับมอบหมาย รองประธาน 
9. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีได6รับมอบหมาย รองประธาน 
 กรมการแพทย@  

10. นายณรงค� อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย@ กรรมการ 
 (Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  

11. นายเกรียงไกร เฮงรัศมี นายแพทย�ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก กรรมการ 
 (Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด)  

12. นายวีรวุฒิ  อ่ิมสําราญ ผู6อํานวยการสถาบันมะเร็งแห!งชาติ กรรมการ 
 (Service Plan สาขามะเร็ง)  

13. นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู6อํานวยการสถาบันมะเร็งแห!งชาติ กรรมการ 
 (Service Plan สาขามะเร็ง)  

14. นางศิราภรณ@  สวัสดิวร ผู6อํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห!งชาติมหาราชินี กรรมการ 
 (Service Plan สาขาทารกแรกเกิด)  

15. นายวิบูลย@ กาญจนพัฒนกุล นายแพทย@เชี่ยวชาญ สถาบันสุขภาพเด็กแห!งชาติมหาราชินี กรรมการ 
 (Service Plan สาขาทารกแรกเกิด)  

16. นางสายจินต�  อิสีประดิฐ  ผู-อํานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ� (วัดไร/ขิง) กรรมการ 
 (Service Plan สาขาตา)  

17. นายสกานต� บุนนาค ผู6ช!วยผู6อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรรมการ 
 (Service Plan สาขาไต)   

18. นายแพทย�วิโรจน�  วีรชัย ผู-อํานวยการสถาบันธัญญารักษ� กรรมการ 
 (สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด)  

19. นางฉวีวรรณ  ภักดีธนากุล ผู-อํานวยการสถาบันทันตกรรม กรรมการ 
 (Service Plan สาขาสุขภาพช/องปาก)  

20. นายสุชาติ หาญไชยพิบูลย�กุล นายแพทย@ทรงคุณวุฒิ สถาบันประสาทวิทยา กรรมการ 
 (Service Plan สาขาโรคไม!ติดต!อ หลอดเลือดสมอง)  

21. นางเป56ยมลาภ แสงสายัณห� นายแพทย@เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก กรรมการ 
 (Service Plan สาขาโรคไม!ติดต!อ โรคปอดอุดก้ัน)  
   

                                                 22. นายเกรียงไกร .. 
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22. นายเกรียงไกร  นามไธสง ผู6อํานวยการสํานักตรวจราชการกรมการแพทย@  กรรมการ 
 กรมสุขภาพจิต  ( Service Plan สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด)  

23. นางพันธุ@นภา  กิตติรัตนไพบูลย@ ผู6อํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต   กรรมการ 
24. นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ@กานนท@ ผู6อํานวยการสํานักยุทธศาสตร@สุขภาพจิต กรรมการ 
25. นายธรณินทร@  กองสุข ผู6อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   กรรมการ 

 กรมอนามัย  (Service Plan สาขาสุขภาพช!องปาก)  
26. นางสุณี  วงศ@คงคาเทพ ผู6อํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข   กรรมการ 

 กรมควบคุมโรค (Service Plan สาขาโรคไม!ติดต!อ)  
27. นางจุรีพร  คงประเสริฐ รองผู6อํานวยการสํานักโรคไม!ติดต!อ  กรรมการ 
28. นางสุมนี   วัชรสินธุ@ หน.กลุ!มพัฒนาระบบ สํานักโรคไม!ติดต!อ กรรมการ 
29. นางศรีเพ็ญ   สวัสดิมงคล หน.กลุ!มยุทธศาสตร@และแผนงานสํานักโรคไม!ติดต!อ กรรมการ 

 กรมพัฒนาการแพทย@แผนไทย (สาขาการแพทย@แผนไทย และการแพทย@ผสมผสาน)  
30. นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท@                   ผู6อํานวยการสํานักยุทธศาสตร@ กรรมการ 
31. นายปราโมทย@  เสถียรรัตน@ ผู6อํานวยการสถาบันการแพทย@แผนไทย กรรมการ 
32. นายวัฒนศักด์ิ  ศรรุ!ง ผู6อํานวยการสํานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหาร

โครงการพิเศษ 
กรรมการ 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
33. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู6อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรรมการ 
34. นางภาวนา อังคสิทธิ์ ผู-อํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
35. นายสมฤกษ@  จึงสมาน ผู-อํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม กรรมการ 

 (Service Plan 5 สาขาหลัก)  
36. นายแพทย@นิธิ  แสวงธรรม นายแพทย@ชํานาญการพิเศษโรงพยาบาลนครปฐม กรรมการ 
37. นายประสิทธิชัย  ม่ังจิต นายแพทย�เชี่ยวชาญด-านเวชกรรมป8องกัน สสจ.สระบุรี กรรมการ 

 (Service Plan สาขาปฐมภูมิ และสุขภาพองค@รวม)  
38. ผู6อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข  กรรมการ 
39. ผู6อํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
40. ผู6อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ กรรมการ 
41. นางณิชากร  ศิริกนกวิไล รองผู6อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ กรรมการ 
42. นางวิไลลักษณ@  เรืองรัตนตรัย นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ 
กรรมการ 

 ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพท่ี 1 – 13  
43. นายธาํรง หาญวงศ@ ผู-อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค@ จ.เชียงใหม! 

ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 1  
กรรมการ 

44. นายศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร@   ผู-อํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 2 

กรรมการ 

   
 

 
                                                    44.นายวิริยะ.. 
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45. นายวิริยะ เอ๊ียวประเสริฐ ผู-อํานวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 3 

กรรมการ 

46. นายสุรโชค ต!างวิวฒัน@       ผู-อํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 4 

กรรมการ 

47. นายชัชรินทร@  ป`nนสุวรรณ   ผู-อํานวยการโรงพยาบาลเจ6าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 5 

กรรมการ 

48. นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ@      ผู-อํานวยการโรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุร ี
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 6 

กรรมการ 

49. นายสุรกิจ ยศพล   รองผู-อํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 7 

กรรมการ 

50. นางสาวณภัทร สิทธิศักดิ์   นายแพทย@ชํานาญการ โรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 8 

กรรมการ 

51 นายสมชัย  อัศวสุดสาคร    ผู-อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 9 

กรรมการ 

52.. นายชลิต ทองประยูร   ผู-อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค@ จ.อุบลราชธาน ี
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 10 

กรรมการ 

53. นายอดิเกียรติ เอ่ียมวรนิรันดร@   ผู-อํานวยการโรงพยาบาลสุราษฎร@ธานี จ.สุราษฎร@ธาน ี
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 11 

กรรมการ 

54. นายกุลเดช  เตชะนภารักษ@ ผู-อํานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ! จ.สงขลา 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 11 

กรรมการ 

55. นายแพทย@ณรงค@ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย@ กรมการแพทย@ 
ผู6ทําหน6าที่จัดการระบบบริการ(CSO) เขตสุขภาพที่ 13 

กรรมการ 

56. นางแสงจันทร@ ชาติประสิทธิ์ หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 13  
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

57. นางสาวฐปณภร เจริญวงศ@ หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 3 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

58. นางอมรรัตน@ ลิ้มจิตสมบูรณ@ หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 5 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

59. นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ@ เภสัชกรชํานาญการ  
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

60. นางสาวคนึงนิตย@ จิตต@บรรจง เจ6าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

61. นางสาวกิตตินันท@ ธรรมวันนา นักวิเคราะห@นโยบายและแผน 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

62. นายสิทธิชัย ภักดีเตล็ป นักวิเคราะห@นโยบายและแผน 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบทาย 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  2134 / 2558  ลงวันท่ี  21 ธันวาคม 2558 

เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 

1. นายสุเทพ    วัชรป̀ยานันทน@ ผู6ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 12 ประธาน 
2. นายไชยนันท@   ทยาวิวัฒน@ สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 2 รองประธาน 
3. นายพิศิษฐ@ ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 8 รองประธาน 
4. นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 11 รองประธาน 
5. นายกิตติ พิทักษ@นิตินันท@ ผู6ทรงคุณวุฒิด6านอาหารและยา สํานักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
6. ผู6อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ กรรมการ 
7. นางสาวพินทุสร  เหมพิสุทธ@ ผู6อํานวยการกลุ!มภารกิจงบประมาณด6านสุขภาพ กรรมการ 
8. นายสายชล สู!สุข หัวหน6ากลุ!มสารสนเทศติดตามงบประมาณ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ 
กรรมการ 

9. นางเพ็ญศรี ตรามีคุณ หัวหน6ากลุ!มงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ 

กรรมการ 

10. ผู6อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
11. นางสาวไพทิพย@   เหลืองเรืองรอง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
12. นางสาวอารยา ศรีไพโรจน@ เภสัชกรชํานาญการ  สํานักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
13. ผู6อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล   กรรมการ 
14 นางจารุภา         จํานงศักด์ิ รองผู6อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล   กรรมการ 
14. ผู6อํานวยการกลุ!มคลังและพัสดุ สป. กรรมการ 
15. นางสาวนพจรัส  มาลีรักษ@ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 

กลุ!มคลังและพัสดุ  สป. 
กรรมการ 

16. นางพจอาภา    ธนาบุญพัส นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
กลุ!มคลังและพัสดุ  สป. 

กรรมการ 

17. ผู6อํานวยการกลุ!มเสริมสร6างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
18. นายเสมอ   กาฬภักดี นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุ!มเสรมิสร6างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
19. นายสุจินต@   สิริอภัย นิติกรชํานาญการ กลุ!มเสริมสร6างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
20. ผู6อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก  กรรมการ 
21. นางสุกัญญา รอบจังหวัด นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สถาบันพระบรมราชชนก 
กรรมการ 

22. นางอริยา สุขล้ิม นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

กรรมการ 

23. นางกัลยา   เนติประวัติ ผู6อํานวยการกลุ!มพัฒนาบุคลากร   
สถาบันพระบรมราชชนก 

กรรมการ 

24. นางศรีนวล ศิริคะรินทร@ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
สถาบันพระบรมราชชนก 

กรรมการ 

25. ผู6อํานวยการกลุ!มประกันสุขภาพ  กรรมการ 
    

26. นางอมรรัตน@.. 
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26. นางอมรรัตน@   พีระพล นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
กลุ!มประกันสุขภาพ 

กรรมการ 

27. นางนํ้าค6าง   บวรกุลวัฒน@ นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ 
กลุ!มประกันสุขภาพ 

กรรมการ 

28. หัวหน6ากลุ!มตรวจสอบภายใน   สป. กรรมการ 
29. นางสาวกาญจน@นภา แก6วคง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

กลุ!มตรวจสอบภายใน สป. 
กรรมการ 

30. หัวหน6าศูนย@ปฏิบัติการต!อต6านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
31. นางสาวสุชาฎา  วรินทร@เวช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ศูนย@ปฏิบัติการต!อต6านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

32. นางสุนีย@ สว!างศรี หัวหน6ากลุ!มประเมินผล  
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

33. นางมาติกา ศิริโสภณ นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

34. นางสาวศิญาภัสร@  จํารัสอธิวัฒน@ หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 12 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

35. นางอรชร   วิชัยคํา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

36. นางสาวศิริเกศ พริ้งพร6อม นักวิเคราะห@นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

37. นางสาวนิภาพร เข!งดี นักวิเคราะห@นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบทาย 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี   2134 /2558  ลงวันท่ี  21  ธันวาคม 2558 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะท่ี 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานดานสุขภาพ 

1. นายมรุต  จิรเศรษฐสิริ ผู6ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 10 ประธาน 
2. นายพงษ@สวัสด์ิ  รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก@เขตสุขภาพท่ี 5 รองประธาน 
3. นายอิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก@เขตสุขภาพท่ี 7 รองประธาน 
4. นพ.ประวิ  อํ่าพันธุ@ สาธารณสุขนิเทศก@เขตสุขภาพท่ี 10 รองประธาน 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

5. ผู6อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
6. ผู6อํานวยการกองส!งเสริมงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านผลิตภัณฑ@สุขภาพในส!วนภูมิภาคและท6องถ่ิน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรรมการ 

7. หัวหน6ากลุ!มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

 กรมอนามัย   
8. ผู6อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม กรมอนามัย กรรมการ 
9. นางสาวปณิสา  ศรีดโรมนต@ สํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม  

กรมอนามัย 
กรรมการ 

10. นางสาวป̀ยาภัสร@  ชูแก6วงาม สํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม  
กรมอนามัย 

กรรมการ 

11. นางสาวพรรณวรท  อุดมผล ศูนย@บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
กรมอนามัย 

กรรมการ 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
12. นายภัทรพล  จึงสมเจตไพศาล ผู6ช!วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
13. นายชาตรี  พินใย กองกฎหมาย   

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรรมการ 

14. นางนาตยา  ไทยนิยม กองกฎหมาย   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

15. นายนภดล  มุสิก กองกฎหมาย   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

16. นางสาววีรญา  ตรุสานันท@ กองกฎหมาย   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

17. นางสาวสิริลักษณ@  จุท่ิน กองกฎหมาย   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

18. นางสาวจุฑามาศ  วงค@เลย กองกฎหมาย   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

19. พญ.ภาวนา   อังคสิทธิ์ กองแผนงาน   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

   
                                                        20. ผู6อํานวยการสํานักคุณภาพ .. 
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 กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@  

20. ผู6อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร  กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@ กรรมการ 
21. ผู6อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ  กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@ กรรมการ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
22. ผู6อํานวยการกลุ!มกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         กรรมการ 
23. นายไพบูลย@ เอ่ียมขํา ผู6อํานวยการสํานักส!งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กรรมการ 
24. นายกิตติ  พวงกนก                                               กลุ!มกฎหมาย สป. กรรมการ 
25. นางลําพูน อิงคภากร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ กรรมการ 

    
26. นางกองมณี สุรวงษ@สิน หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 10 

สํานักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ
เลขานุการ 

27. นายชาลี  เอ่ียมมา หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 1 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

28. นายอาทิตย@  พันเดช กองส!งเสริมงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านผลิตภัณฑ@สุขภาพใน
ส!วนภูมิภาคและท6องถ่ิน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

29. นางพิมพรรณ  จันทร@แก6ว สํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม  
กรมอนามัย 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

30. นางสาวศิริวรรณ จันทร@สระคู หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 7 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

31. นางสาวนริศรา ป=cนทอง นักวิเคราะห@นโยบายและแผน 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

32. นางสาวพรอินทร@ วังยายฉิม นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบทาย 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี   2134 /2558  ลงวันท่ี  21 ธันวาคม 2558 

เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2559 

คณะท่ี 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร�วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 

1. นายรัฐวุฒิ  สุขมี ผู6ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1 ประธาน 
2. นายธํารงค@  สมบุญตนนท@ สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 1 รองประธาน 
3. นายอภิชาติ  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก@ เขตสุขภาพท่ี 6 รองประธาน 
4. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผู6ช!วยผู6ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 
๕. ผู6อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
๖. หัวหน6ากลุ!มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 1-12 กรรมการ 
 กรมอนามัย  

7. ผู6อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม กรมอนามัย กรรมการ 
8. นางพิมพรรณ  จันทร@แก6ว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

สํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม กรมอนามัย 
กรรมการ 

9. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต@ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

10. นางสาวป̀ยาภัสร@  ชูแก6วงาม
  

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

11. นางสาวพรรณวรท  อุดมผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดล6อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

12. ผู6อํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
13. นายนุกูลกิจ  พุกาธร นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

กองแผนงาน กรมอนามัย 
กรรมการ 

14. ผู6อํานวยการกองประเมินผลกระทบต!อสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
 กรมควบคุมโรค  

15. ผู6อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล6อม กรมควบคุมโรค กรรมการ 
16. นางสุธิดา  อุทะพันธุ@ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล6อม  
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

17. นางภัคินี  สิริปูชกะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล6อม  
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
18. ผู6อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข  กรรมการ 
19. นางภัทร@อนงค@  จองศิริเลิศ เภสัชกรเชี่ยวชาญ  สํานักบริหารการสาธารณสุข  กรรมการ 
20. นางสาวชุตินาถ  ทัศจันทร@ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

สํานักบริหารการสาธารณสุข  
กรรมการ 

   
                                                       21. นางสาวณัชชา.. 
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21. นางสาวณัชชา  เปรมประยูร
  

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักบริหารการสาธารณสุข สป. 

กรรมการ 

22. นางสุนันทา  กาญจนพงศ@ หัวหน6ากลุ!มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

23. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต@ นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

24. นางศิริพร  ลั่นซ6าย นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

25. นายอติชาต  หงษ@ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

26. นางสาวสิรินันท@  พานพิศ นักวิเคราะห@นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 

28. นางสาวขวัญแก6ว จันทรวิเชียร นักวิเคราะห@นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู6ช!วยเลขานุการ 
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สําเนา 
 

 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี  2133  /๒๕๕8 

เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  

 

 การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขในป*งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได3กําหนดขอบเขต
การตรวจราชการใน 4 ภารกิจหลักด3านสุขภาพ ได3แก! การดูแลสุขภาพกลุ!มวัย, การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
, การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบสนับสนุนงานด3านสุขภาพ  รวมถึงการตรวจราชการ
แบบบูรณาการร!วมกับสํานักนายกรัฐมนตรีด3วย   

 เพ่ือให3เกิดการขับเคลื่อนการตรวจราชการไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และพัฒนาระบบสนับสนุน
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขให3เป>นไปอย!างบูรณาการ โดยการมีส!วนร!วมของกรมวิชาการและ
หน!วยงานท่ีเก่ียวข3อง  กระทรวงสาธารณสุขจึงแต!งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2559   ดังนี้ 

1. นายธีรพล  โตพันธานนท@ หัวหน3าผู3ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
และผู3ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 5 

ท่ีปรึกษา 

2. นายรัฐวุฒิ  สุขมี รองหัวหน3าผู3ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
และผู3ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 1 

ประธาน 

3. รองอธิบดีกรมการแพทย@ ท่ีได3รับมอบหมาย กรรมการ 
4. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ท่ีได3รับมอบหมาย กรรมการ 
5. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร@การแพทย@ ท่ีได3รับมอบหมาย กรรมการ 
6. รองอธิบดีกรมการแพทย@แผนไทยและการแพทย@ทางเลือก ท่ีได3รับมอบหมาย กรรมการ 
7. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีได3รับมอบหมาย กรรมการ 
8. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ท่ีได3รับมอบหมาย กรรมการ 
9. รองอธิบดีกรมอนามัย ท่ีได3รับมอบหมาย กรรมการ 

10. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีได3รับมอบหมาย กรรมการ 
11. ผู3อํานวยการสํานักยุทธศาสตร@การแพทย@ กรมการแพทย@ กรรมการ 
12. ผู3อํานวยการสํานักตรวจราชการ กรมการแพทย@ กรรมการ 
13. ผู3อํานวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค กรรมการ 
14. ผู3อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร@การแพทย@ กรรมการ 
15. ผู3อํานวยการสํานักยุทธศาสตร@ กรมการแพทย@แผนไทยและการแพทย@ทางเลือก กรรมการ 
16.  ผู3อํานวยการกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
17. ผู3อํานวยการสํานักยุทธศาสตร@สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต                                     กรรมการ 

   
                       18. ผู3อํานวยการกองแผนงาน... 
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18.  ผู3อํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
19. ผู3อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
20. ผู3อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
21. ผู3อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร@ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
22. ผู3อํานวยการกลุ!มประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. ผู3อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู3อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
25. นายสันติ  ศิริโกมล รองผู3อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
26. นางสาวนวลภรณ@ เฉยรอด หัวหน3ากลุ!มยุทธศาสตร@ สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
27. นางสุนีย@ สว!างศรี หัวหน3ากลุ!มประเมินผล สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
28. นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ@ หัวหน3ากลุ!มประสานและกํากับติดตามนโยบายสําคัญ 

สํานักตรวจและประเมินผล 
กรรมการ 

29. นางสุนันทา  กาญจนพงศ@ หัวหน3ากลุ!มพัฒนาระบบตรวจราชการ   
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

30. นางศิริพร  ลั่นซ3าย นักวิเคราะห@นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ 
ผู3ช!วยเลขานุการ 

31. นางสาวสิรินันท@  พานพิศ นักวิเคราะห@นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู3ช!วยเลขานุการ 

โดยให3คณะกรรมการมีอํานาจหน3าท่ี ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดทําแผน และแนวทางการตรวจราชการให3เป>นไปอย!าง

บูรณาการ  สอดคล3องกับนโยบายและยุทธศาสตร@กระทรวง  และการแก3ไขปJญหาในระดับพ้ืนท่ี 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการท่ีสามารถสะท3อน

ปJญหาอุปสรรคการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  เพ่ือเป>นข3อเสนอต!อผู3บริหารระดับสูง/หน!วยงานส!วนกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายต!อไป 

3. กําหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
4. สนับสนุนการดําเนินงานของผู3ตรวจราชการและคณะ เพ่ือให3การตรวจราชการในพ้ืนท่ี

เป>นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 
5. แต!งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานได3ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแต!บัดนี้เป>นต3นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕8 
 
    ลงชื่อ  นายวิศิษฎ	 ต้ังนภากร 
           (นายวิศิษฎ@  ต้ังนภากร) 
   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 
        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําเนาถูกต3อง 

ศิริพร ลั่นซ�าย 
(นางศิริพร ลั่นซ3าย) 

นักวิเคราะห@นโยบายและแผน
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คณะท่ีปรึกษา 

1. นายแพทยธีรพล  โตพันธานนท หัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวง 
ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 5 

2. นายแพทยรัฐวุฒิ  สุขมี รองหัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวง 
ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1 

3. นายแพทยเกียรติภูมิ  วงศรจิต รองหัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวง 
ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 9 

4. นายแพทยศุภกิจ  ศิริลักษณ ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 2 
5. นายแพทยสุขุม  กาญจนพิมาย ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 3 
6. นายแพทยวันชัย  สัตยาวุฒิพงศ ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 4 
7. นายแพทยธเรศ  กรัษนัยรวิวงค ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 6 
8. นายแพทยณรงค  สายวงศ ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 7 
9. นายแพทยชาญวิทย  ทระเทพ ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 8 

10. นายแพทยมรุต  จิรเศรษฐสิริ ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 10 
11. นายแพทยปภัสสร  เจียมบุญศรี ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 11 
12. นายแพทยสุเทพ  วัชรป7ยานันทน ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 12 
13. แพทยหญิงประนอม  คําเท่ียง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 13 
14. นายแพทยธํารงค  สมบุญตนนท สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 1 
15. นายแพทยไชยนันท  ทยาวิวัฒน สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 2 
16. นายแพทยบุญชัย  ธีระกาญจน สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 3 
17. นายแพทยสมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 4 
18. นายแพทยพงษสวัสด์ิ  รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 5 
19. นายแพทยอภิชาต  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 6 
20. นายแพทยอิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 7 
21. นายแพทยพิศิษฐ  ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 8 
22. นายแพทยยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 9 
23. นายแพทยประวิ  อํ่าพันธุ สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 10 
24. นายแพทยเจษฎา  ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 11 
25. นายแพทยยอรน  จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 12 
26. ผู�ช?วยผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1 
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คณะผู�จัดทํา 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป"งบประมาณ 

พ.ศ. 2559  คณะท่ี 1-5 
3. แพทย/หญิงวันทนา  ไทรงาม ผู3อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 
4. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู3อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 
5. นายสันติ  ศิริโกมล รองผู3อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 
6. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ/ หัวหน3ากลุ9มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
7. นางสาวนวลภรณ/  เฉยรอด หัวหน3ากลุ9มยุทธศาสตร/ 
8. นางสุนีย/  สว9างศรี หัวหน3ากลุ9มประเมินผล 
9. นางวัชราพร  เห็นใจชน หัวหน3ากลุ9มรับเรื่องร3องเรียน 

10. นายชาลี  เอ่ียมมา หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 1 
11. นายสุรัติ  ฉัตรไชยาฤกษ/ หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 
12. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ/ หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 3 
13. นางลักษณา  ว9องประทานพร หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 4 
14. นางอมรรัตน/  ลิ้มจิตสมบูรณ/ หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 5 
15. นางสาวปนิตา  ธีรสฤษกุล หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 6 
16. นางสาวศิริวรรณ  จันทร/สระคู หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 7 
17. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 8 
18. นางสาวลาวัลย/  สุขุมวาท หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 9 
19. นางกองมณี  สุรวงษ/สิน หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 10 
20. นางจิราภรณ/  อุ9นเสียม หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 11 
21. นางสาวศิญาภัสร/  จํารัสอธิวฒัน/ หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 12 
22. นางแสงจันทร/  ชาติประสิทธิ์ หัวหน3ากลุ9มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 13 
23. นางศิริพร  ลั่นซ3าย หัวหน3างานตรวจราชการกรณีปกติ 
24. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต/ หัวหน3างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
25. นางสาวสิรินันท/  พานพิศ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
26. นางสาวขวัญแก3ว  จันทรวิเชียร ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
27. นายพีระพล  กล3าหาญ ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
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บรรณาธิการ 

1. แพทย
หญิงวันทนา  ไทรงาม ผู�อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 
2. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู�อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 
3. นายสันติ  ศิริโกมล   รองผู�อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 
4. นางสุนันทา  กาญจนพงศ
 เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ

ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 1,5 
5. นางแสงจันทร
  ชาติประสิทธิ์ หัวหน�ากลุ3มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 13 

เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 2 

6. นางสุนีย
  สว3างศรี หัวหน�ากลุ3มประเมินผล 
เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 3 

7. นางกองมณี  สุรวงษ
สิน หัวหน�ากลุ3มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 10 
เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 4 

8. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ
 หัวหน�ากลุ3มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
9. นางศิริพร  ลั่นซ�าย หัวหน�างานตรวจราชการกรณีปกติ 

10. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต
 หัวหน�างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ผู�ช3วยเลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 5 

11. นางสาวสิรินันท
  พานพิศ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
12. นางสาวขวัญแก�ว  จันทรวิเชียร ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
13. นายพีระพล  กล�าหาญ ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 

ออกแบบปกโดย 

นางสาวกิตตินันท
 ธรรมวันนา  ปฏิบัติงานประจํากลุ3มเขตสุขภาพท่ี 13 กรุงเทพมหานคร  
สํานักตรวจและประเมินผล  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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