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๑.  คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการองคกร  ประกอบดวย 
(๑) นายธีรวัฒน  วลัยเสถียร นายแพทยเชีย่วชาญ ประธาน 
(๒) นางผลิน กมลวัทน นายแพทยเชีย่วชาญ กรรมการ 
(๓) นางรัตนาภรณ ฮิมหมั่นงาน รักษาการนกัวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
(๔) นางสาวธนวนั แสงพิศุทธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๕) นางมยุรี ศิลปตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๖) นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๗) นายไพโรจน พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๘) นางกาญจนา ยังขาว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๙) นายอภิรัตน โสกําปง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๑๐) นางเบญจมาศ อุนรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๑๑) นางนันทนา แตประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๑๒) นายปฏิพันธ เสริมศักดิ ์ นายแพทยชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๑๓) นายไชยยนัต นุตตะรังค นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  กรรมการ 
(๑๔) นางดวงจันทร จันทรเมือง เภสัชกรชํานาญการ  กรรมการ 
(๑๕) นายพีระพน ชํานาญกรม นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ  กรรมการ 
(๑๖) นางสุนันทา ราชเจริญกิจ นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ  กรรมการ 
(๑๗) นายเดชาธร วงศหิรัญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๑๘) นายประดิษฐ บุญเอก เจาพนกังานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
(๑๙) นายสุริยันต บุติมาลย เจาพนกังานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
(๒๐) นายมวน พยัคฆศรี เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
(๒๑) นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ              กรรมการและเลขานุการ 
(๒๒) นางอินทรฉัตร สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(๒๓) นางอรสา ลัดขุนทด เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

บทบาทหนาทีรั่บผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางและนโยบายในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร ใหมี

ขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล 
(๒) ส่ือสารทิศทาง นโยบาย คานิยมขององคกร ตรวจสอบขอมูลกอนเผยแพร และสงเสริมใหมีกระบวนการ/

กิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความรวมมือภายในองคกร รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย และมีสมรรถนะตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด 

(๓) กําหนดนโยบายการกํากับดแูลองคการที่ด ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) สงเสริม
สนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร และติดตามกํากับการดําเนินงาน  

(๔) เสนอแนะและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการที่เกีย่วของ 
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๒.  คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร  (นโยบายการกํากับดแูลองคการที่ดี ดานรฐั สังคม และ
ส่ิงแวดลอม) ประกอบดวย 

(๑) นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธาน 
(๒) นายอภิรัตน โสกําปง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๓) นางรัฏฐรินีย พันธุรอด พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  กรรมการ 
(๔) นางสุนทรา ไพฑูรย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   กรรมการ 
(๕) นางสาวสุทา โนมขุนทด เจาพนกังานสาธารณสุข  กรรมการ 
(๖) นายธงศักดิ ์ ดอกจันทร นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
(๗) นายอํานวย ผิวผา เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน   กรรมการ 
(๘) นางพัชรา สายอราม เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  กรรมการ 
(๙) นางสุจิตรา เมฆะวัฒนะ เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  กรรมการ 
(๑๐) นางสุพรรณ ี เลาธุรกิจ เจาพนกังานเภสัชกรรมชํานาญงาน   กรรมการ 
(๑๑) นายภาคภูม ิ จิวะนนท เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๑)  กรรมการ 
(๑๒) นายมวน พยัคฆศรี เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๒)  กรรมการ 
(๑๓) นางประทีป บุญสูง เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๑๔) นายธีรยศ พวงทอง เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน (ศตม.๕.๔)  กรรมการ 
(๑๕) นางสาวอรวรรณ  ยืนยง พนักงานปฏิบตัิการชันสูตรโรค ๒ (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๑๖) นายทรงพล คัมภีรบัญญัติ พนักงานปฏิบตัิการควบคุมพาหะนําโรค ๒  กรรมการ 
(๑๗) นางจันทกานต   วลัยเสถียร นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ                กรรมการและเลขานุการ  
(๑๘) นายจิระเดช  พลสวัสดิ์  เจาพนกังานคอมพิวเตอร                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

บทบาทหนาทีรั่บผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) จัดทําโครงการ แผนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร  
(๒) ประสานการดาํเนินงาน และดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กาํหนด  
(๓) ติดตามและสรปุผลการดําเนนิงาน 
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๓.  คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องรองเรียน  (นโยบายการกํากับดแูลองคการที่ดี ดานผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย)  ประกอบดวย 

(๑) นายไชยยนัต     นุตตะรังค นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ประธาน 
(๒) นายปฏิพันธ   เสริมศักดิ ์ นายแพทยชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๓) นางญาดา    โตอุตชนม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
(๔) นางเปรมปรีดิ์   ชวนะนรเศรษฐ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ กรรมการ 
(๕) นางนัชชา  พรหมพันใจ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  กรรมการ 
(๖) นางสําลี     เรืองศรี พยาบาลเทคนคิชํานาญงาน กรรมการ 
(๗) นายนนัท   ฉัตรพรมราช นักวิชาการพัสดุชํานาญการ                         กรรมการและเลขานุการ 
(๘) นางสาวนันทนภัส   สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

บทบาทหนาทีรั่บผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) จัดการระบบขอรองเรียน และตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  
(๒) วิเคราะหเร่ืองรองเรียนและดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน ตามขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน 
(๓) บันทึกขอรองเรียน สรุปและรายงานผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
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๔.  คณะกรรมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมการทํางาน  (นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดานองคการ) 
ประกอบดวย 

(๑) นายวีรศักดิ ์ คงสืบชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ              ประธาน  
(๒) นางวิมลจันทร  นาคจันทึก  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
(๓) นางสุนทรา ไพฑูรย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๔) นายธนเดช สัจจวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๕) นางวิจิตรา  ราชกิจกําธร  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
(๖) นายดอกรัก  ฤทธิ์จีน  เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
(๗) นายกุศล ช่ืนเมืองปก เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
(๘) นายศักดิ์สิทธิ์ ทานกระโทก เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
(๙) นายกิตติภพ  พุทธชนม  เจาพนักงานรังสีการแพทยชํานาญงาน  กรรมการ 
(๑๐) นางสุพรรณี  เลาธุรกิจ  เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน  กรรมการ 
(๑๑) นายมวน พยัคฆศรี เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๒)  กรรมการ 
(๑๒) นายปรีชา ดวงใจด ี เจาพนักงานอาชีวบําบัดชํานาญงาน (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๑๓) นางประทีป บุญสูง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๑๔) นายประวิทย สายเพชร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๑๕) นางประไพพรรณ ครองสมบัติ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (ศตม.๕.๑)  กรรมการ 
(๑๖) นางวรรณณัชชา ธรรมด ี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (ศตม.๕.๔)  กรรมการ 
(๑๗) นางกมลาภา  มณีโชติ  พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน  กรรมการ 
(๑๘) นางเปรมจิตร สําราญ พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค ๒  กรรมการ 
(๑๙) นางสุกัญญา  ภูหมื่นไวย  พนักงานสถิติ ๒  กรรมการ 
(๒๐) นางวรณ ี วิสุทธิเพ็ญ พนักงานธุรการ ๒  กรรมการ 
(๒๑) นางสุภัทรา อัญชัญภาติ พนักงานธุรการ ๒  กรรมการ 
(๒๒) นางจามร ี เปลงรัศมีกุล เจาพนักงานสาธารณสุข  กรรมการ 
(๒๓) นางสาวไปรยา อิ่มวิเศษ เจาพนักงานสาธารณสุข  กรรมการ 
(๒๔) นายพรศักดิ์ ศรีนาคา เจาพนักงานคอมพิวเตอร                      กรรมการ 
(๒๕) นางนิตยา พูนโต พนักงานพิมพดีด             กรรมการ 
(๒๖) นายพินิจ  ทองทัพ  พนักงานสถิติ ๒                                             กรรมการและเลขานุการ 
(๒๗) นายจิระเดช  พลสวัสดิ์  เจาพนักงานคอมพิวเตอร                       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

บทบาทหนาทีรั่บผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) กําหนดกิจกรรมและดําเนนิการพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานใหนาอยู นาทํางาน ตามเกณฑมาตรฐาน 

และรักษามาตรฐานระบบ P.S.O.1101  
(๒) ติดตาม ประเมนิผล และรายงานผลการดําเนินงานการพฒันาสภาพแวดลอมการทํางาน และการรักษา

มาตรฐานระบบ P.S.O.1101  
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๕.  คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู  (นโยบายการกํากับดแูลองคการที่ด ีดานผูปฏิบัติงาน) ประกอบดวย 
(๑) นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         ประธาน  
(๒) นายนยิม ไกรปุย นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๓) นางสาวเพลินพิศ สุวรรณอําไพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ  
(๔) พันตรีหญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
(๕) นางสาวสุทธิลักษณ    หนูรอด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
(๖) นางเฉลิมพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
(๗) นางจงรัก ประทุมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ศตม.๕.๔)  กรรมการ 
(๘) นางสุนันทา พันขุนคีรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๙) นางปรียานุช กล่ินศรีสุข พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  กรรมการ 
(๑๐) นายดอกรัก  ฤทธิ์จีน  เจาพนกังานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
(๑๑) นางสําอาง เชื้อกูล เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๑)  กรรมการ 
(๑๒) นายสมพร ปุริโส เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๑๓) นางสาวพัชรภร คอนจํานง เจาพนกังานเภสัชกรรมชํานาญงาน  กรรมการ 
(๑๔) นางพัชรา   สายอราม เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กรรมการ 
(๑๕) นางสนธยา ฤทธิ์จีน เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  กรรมการ 
(๑๖) นายชาญชัย อาศัยรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศตม.๕.๒)  กรรมการ 
(๑๗) นางสาวสุทิภรณ บรรจงปรุ นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ  กรรมการ 
(๑๘) นางสาวสุชาวดี ภูหมื่นไวย นักวิชาการเงนิและบัญชี  กรรมการ 
(๑๙) นางสาวพรรณรัตน เปนสุข นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 
(๒๐) นางสาวมาณวกิา ยาแกว นักวิชาการประชาสัมพันธ  กรรมการ 
(๒๑) นางสาวสุกัญญา จุลลัง พนักงานพิมพดีด  กรรมการ 
(๒๒) นางสาวนันทนภัส สุขใจ นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ  
(๒๓) นายพรศักดิ ์ ศรีนาคา เจาพนกังานคอมพิวเตอร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

บทบาทหนาทีรั่บผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนการจัดการความรู ดําเนินการตามแผน และรายงานผลการดําเนินงาน   
(๑) กําหนดกิจกรรมการจัดการความรูในโครงการ/แผนงาน ไดแก เวทีสรุปบทเรียน ถอดความรูและทักษะ

จากผูปฏิบัติงานที่ดี  ถอดบทเรียน 
(๒) สรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมสรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูในตลาดนัดความรู/CoPs/เวที

วิชาการที่หนวยงานกําหนด 
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๖.  คณะกรรมการพัฒนากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนบัสนุน  ประกอบดวย 
(๑) นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         ประธาน  
(๒) นางนันทนา แตประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๓) นางเบญจมาศ อุนรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
(๔) นางดวงจันทร จันทรเมือง เภสัชกรชํานาญการ  กรรมการ 
(๕) นางรัฏฐรินีย พันธุรอด พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ  กรรมการ 
(๖) นางกัลยาณี   จันธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
(๗) นายบณัฑิต   วรรณประพนัธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
(๘) นางจงรัก   ประทุมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ศตม.๕.๔) กรรมการ 
(๙) นางสาวนที   ชาวนา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 
(๑๐) นายเสวยีน คําหอม นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ กรรมการ 
(๑๑) นายชาญชัย   อาศัยรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศตม.๕.๒) กรรมการ 
(๑๒) นายดอกรัก   ฤทธิ์จีน เจาพนกังานสาธารณสุขอาวุโส กรรมการ 
(๑๓) นายภาคภูมิ   จิวะนนท เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๑) กรรมการ 
(๑๔) นายสมพร   ปุริโส เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๓) กรรมการ 
(๑๕) นางอรสา     ลัดขุนทด เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน กรรมการ 
(๑๖) นางสาวจันทนา   มวงจันทกึ เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กรรมการ 
(๑๗) นางสาวขวัญจติร จิรุตรโชติกานต เจาพนกังานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ 
(๑๘) นายทรงพล   คัมภีรบัญญัติ พนักงานปฏิบตัิการควบคุมพาหะนําโรค กรรมการ 
(๑๙) นางจามรี   เปลงรัศมีกุล เจาพนกังานสาธารณสุข กรรมการ 
(๒๐) นางสาวไปรยา   อ่ิมวิเศษ เจาพนกังานสาธารณสุข กรรมการ 
(๒๑) นางสาวนงคนชุ   โสรมรรค พนักงานพิมพดีด กรรมการ 
(๒๒) นางนิตยา พูนโต พนักงานพิมพดีด  กรรมการ 
(๒๓) นางสาวนันทนภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
(๒๔) นายจิระเดช  พลสวัสดิ์  เจาพนกังานคอมพิวเตอร          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

บทบาทหนาทีรั่บผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและคัดเลอืกกระบวนการที่สรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน และรายงานผลการ

ดําเนินงาน 
(๒) จัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน ที่ชวยวัดผลการ

ดําเนินงาน หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(๓) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) รวมถึงสื่อสารใหผูเกี่ยวของทราบและนําไปใช 
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๗.  คณะกรรมการดําเนินงานการควบคุมภายใน  ประกอบดวย 
(๑) นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประธาน 
(๒) นางอินทรฉัตร สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     กรรมการ 
(๓) นางพัชรา  สายอราม เจาพนกังานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กรรมการ 
(๔) นางกาญจนา    ถกลจิตร เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน กรรมการ 
(๕) นายชวูงศ   วชิรมโนสขุ พนักงานปฏิบตัิการควบคุมพาหะนําโรค กรรมการ 
(๖) นางอรณิชา   เบลล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
(๗) นางสาวนันทนภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

บทบาทหนาทีรั่บผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) ประเมินการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) 
(๒) จัดทําแผนปรบัปรุงการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 

ปย.๒ (๒)) 
(๓) ดําเนินการตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(แบบ ปย.๒ (๓)) และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ ปย.๒)  
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๘.  คณะกรรมการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร  ประกอบดวย 
(๑) นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         ประธาน 
(๒) นายไชยยนัต     นุตตะรังค นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  กรรมการ 
(๓) นางดวงจันทร จันทรเมือง เภสัชกรชํานาญการ  กรรมการ 
(๔) นางปนัดดา ไชยชมพ ู นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๕) นางนัยนา อาภาสุวรรณกลุ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๖) นายธีรศักดิ ์ พรหมพันใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๗) นายสราวุธ เอกอําพัน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๘) นายวิจิตร โกสละกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๙) นางสาวสุทธิลักษณ   หนูรอด นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
(๑๐) นางจงรัก ประทุมทอง นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ (ศตม.๕.๔)  กรรมการ 
(๑๑) นายชาญชัย อาศัยรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศตม.๕.๒)  กรรมการ 
(๑๒) นางสาวสุทิภรณ บรรจงปรุ นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ  กรรมการ 
(๑๓) นายกุศล ช่ืนเมืองปก เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน  กรรมการ 
(๑๔) นางสําอาง เชื้อกูล เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๑)  กรรมการ 
(๑๕) นายสมพร ปุริโส เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๑๖) นายปรีชา ดวงใจด ี เจาพนกังานอาชีวบําบัดชํานาญงาน (ศตม.๕.๓)  กรรมการ 
(๑๗) นายวีระพงษ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
(๑๘) วาที่ ร.ต.หญิง สุภาพร  ทองมาแลว นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
(๑๙) นายปรเมศร เวือนประโคก นักกีฏวิทยา (ศูนยอางอิงฯ)  กรรมการ 
(๒๐) นางเดนดวง เสียงดัง เจาพนกังานสาธารณสุข  กรรมการ 
(๒๑) นางสาวพวงเพชร  กฤษหมื่นไวย  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  กรรมการ 
(๒๒) นางสาวนันทนภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
(๒๓) นายจิระเดช  พลสวัสดิ์  เจาพนกังานคอมพิวเตอร             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

บทบาทหนาทีรั่บผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) พัฒนาและปรบัปรุงขอมูลขาวสาร ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน ใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 
(๒) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานผานทางชองทางตาง ๆ เพื่อใหบคุลากรในหนวยงาน 

หนวยงานเครือขาย ประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมและเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 





คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร  ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

กลุมงาน ๑. 
คณะกรรมการ
อํานวยการ, 

HR, ISMART 

๒. 
จริยธรรม 

(OG: รัฐ สังคม 
สิ่งแวดลอม) 

๓. 
ตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน   

(OG: ผูรับบริการ)

๔. 
HWP.  

PSO.1101 
(OG: องคการ)

๕. 
KM/นวัตกรรม/ 

R2R/คูมือ/แนวทาง
(OG: ผูปฏิบัติงาน)

๖. 
สรางคุณคา/
สนับสนุน 

๗. 
ควบคุมภายใน 

๘. 
ขอมูล 

๙. 
IT 

(Hardware) 

๑. ผอ. รองฯ ผอ. 
รองฯ ๓ ทาน 

       มาลัย 

๒. กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย มยุรี รัฐรินีย ปฏิพันธ, ญาดา, 
เปรมปรีดิ์,  
นัชชา, สําลี 

วิจิตรา/สุภัทรา ดร.เพลินพิศ รัฏฐรินีย กัลยาณี 
วิมลพรรณ 

ปนัดดา วิมลจันทร 
สุนทรา 

๓. กลุมพัฒนาวิชาการ สุชัญญา สุนทรา        

๔. กลุมสื่อสารฯ เบญจมาศ สุทา  กมลาภา นิยม, มาณวิกา เบญจมาศ  นัยนา กฤศ 

๕. กลุมระบาดวิทยา กาญจนา   ศักดิ์สิทธิ์, กุศล สุทธิลักษณ, 
เฉลิมพร นันทนา  สุทธิลักษณ,  

กุศล, วีระพงษ 
วิวัฒน, 
วีระพงษ 

๖. กลุมตอบโตฯ นันทนา   ธนเดช, เปรมจิตร    วิจิตร  

๗. กลุมแผนฯ ไพโรจน ธงศักดิ์  สุกัญญา พรรณรัตน บัณฑิต อรณิชา พวงเพชร พวงเพชร 

๘. กลุมบริหาร ไชยยันต 
อรสา 

สุจิตรา,อํานวย, 
พัชรา,ทรงพล

ไชยยันต,  
นันท 

กิตติภพ, จามรี,   
นิตยา, วรณี, 
ไปรยา 

พัชรา, สนธยา, 
สุทิภรณ, สุชาวดี, 

สุกัญญา 

นิตยา, 
อรสา , นงคนุช, 
จันทนา , จามรี 
ขวัญจิตร, ไปรยา  

ทรงพล 

พัชรา 
กาญจนา 
ชูวงศ 

ไชยยันต, สุทิ
ภรณ, เดนดวง 

จามรี, นงคนุช, 
ณิชาภัทร, 
ทรงพล 

๙. กลุมพัฒนาองคกร นิ่มนวล 
อินทรฉัตร 

นิ่มนวล,  
จันทกานต, 
จิระเดช 

นันทนภัส วีระศักดิ์, พรศักดิ์ 
พินิจ, จิระเดช 

นิ่มนวล 
นันทนภัส 
พรศักดิ์ 

นิ่มนวล 
นันทนภัส 
จิระเดช 

นิ่มนวล 
อินทรฉัตร 
 นันทนภัส 

นิ่มนวล, สุภาพร 
นันทนภัส,  
จิระเดช 

นันทนภัส 
พินิจ, พรศักดิ์ 
ประวิทย จิระเดช 

๑๐. ศตม.๕.๑ ประดิษฐ ภาคภูมิ  ประไพพรรณ สําอาง ภาคภูมิ  สําอาง สุรศักดิ์ 
๑๑. ศตม.๕.๒ มวน มวน  มวน ชาญชัย ชาญชัย  ชาญชัย ฟสส 
๑๒. ศตม.๕.๓ สุริยันต ประทีป,   

อรวรรณ 
 ปรีชา, ประทีป, 

ประวิทย 
สุนันทา, สมพร สมพร  สมพร, ปรีชา สุนันทา,  

พรณรงค 
๑๓. ศตม.๕.๔ เดชาธร ธีรยศ  วรรณณัชชา จงรัก จงรัก  จงรัก ภูชงค 
๑๔. เภสัชกรรม ดวงจันทร สุพรรณี  สุพรรณี พัชรพร ดวงจันทร  ดวงจันทร พัชรภร 
๑๕. ศูนยอางอิงฯ แมลง อภิรัตน อภิรัตน  ดอกรัก ดอกรัก ดอกรัก, นที  ปรเมศร ปรเมศร 
๑๖. คลินิกโรคเฉพาะทาง ปฏิพันธ         
๑๗. ชันสูตร (วัณโรค) พีระพน     เสวียน    
๑๘. ชันสูตร (เอดส) สุนันทา         

 
*แถบสีเหลือง คือ ประธาน, แถบสีฟา คือ เลขา 






