
 

 

 

 
                                       คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที ่   ๒๔๒  / 2558 
เรื่อง  แตงตัง้คณะกรรมการผูทําหนาทีต่รวจราชการเขตสุขภาพที ่๙ ประจําปงบประมาณ 2558   

   

  อนุสนธ ิคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที ่ 2 / 2558  ลงวนัที ่ 6  มกราคม  255๘  ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อกําหนดแผนตรวจราชการ
และการนิเทศติดตาม กํากับ การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงและแกไขปญหาในระดับพื้นที ่ภายใตบริบท
การบริหารราชการแผนดินรวมสมยั  ตามยุทธศาสตรและนโยบายรัฐบาล สอดคลองกับสถานการณปจจบุัน ซึ่งป 
2558 ไดกําหนดการตรวจราชการในประเด็นสําคัญที่ติดตามในการตรวจราชการกรณปีกตใิน ๔ คณะ ดังนี ้

   คณะที ่1 การพฒันาสุขภาพตามกลุมวยัและระบบควบคุมโรค 
  คณะที ่2 การพฒันาและจดัระบบบริการที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม 

ประชาชนสามารถเขาถึงระบบบริการได 
  คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจดับริการ 
  คณะที ่4 ระบบการคุมครองผูบริโภคดานบริการ อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพและดาน

สิ่งแวดลอมสุขภาพ 

  การตรวจราชการและนิเทศงานในพื้นที ่ ใหเกิดความสะดวก คลองตัว ในการกํากับ ติดตาม และ
การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวง  การแกไขปญหาในระดับพื้นที่ไดสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพ
ของประชาชน  ในประเด็นสําคัญคณะที ่๑ ถึงคณะที ่๔ จงึขอแตงตั้งผูมรีายชื่อเปนผูทําหนาที่ตรวจราชการเขต
สุขภาพที ่๙ ประจาํปงบประมาณ 2558  ดังมรีายชื่อ ประกอบดวย 

  คณะที ่1 การพฒันาสุขภาพตามกลุมวยัและระบบควบคุมโรค 
1.๑ นายคํานวณ    อึ้งชูศักดิ ์ นายแพทยทรงคุณวฒุ ิ กรมควบคุมโรค ประธาน 
๑.2 นายจีรพฒัน    ศิริชัยสินธพ นายแพทยทรงคุณวฒุ ิ กรมควบคุมโรค รองประธาน 
๑.3 นายทว ี         ตั้งเสรี นายแพทยทรงคุณวฒุ ิ กรมสุขภาพจิต รองประธาน 
๑.๔ นายธรีวฒัน    วลัยเสถียร ผูอํานวยการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 

นครราชสีมา 
กรรมการ 

๑.5 นางผลิน        กมลวทัน นายแพทยเชี่ยวชาญ  
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

    
                                                                                                 ๑.6 นายวราวุธ... 
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๑.6 นายวราวุธ         ชื่นตา นายแพทยเชี่ยวชาญ 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสุรินทร 
กรรมการ 

๑.7 นางวณีา            มงคลพร นายแพทยเชี่ยวชาญศูนยอนามัยที ่5 
นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.8 นางสาวแสงนภา  อุทยัแสงไพศาล นายแพทยชํานาญการ  ศูนยอนามยัที ่5 
นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.9 นางนาตยา         ทฤษฎิคุณ ผูอํานวยการ ศูนยสุขภาพจติที ่5 นครราชสีมา กรรมการ 
๑.10 นางสาวสุชัญญา  มานิตยสิริกุล รักษาการนักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญรอง

ผูอํานวยการ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่
5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.11 นางสาวณฏัฐิรา    ทองบัวศิริไล รักษาการนักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ดานโภชนาการ)   ศูนยอนามัยที ่5 
นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.12 นางกมลรัตน      เกตุบรรล ุ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.13 นางแนงนอย      ธปูแชม นักโภชนาการชํานาญการพเิศษ 
ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.14 นางรุงนภา        สนิทรัมย นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.15 นางสุจิตรา        สุมนนอก นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.16 นางสาวอัญชล ี   คติอนุรักษ นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พเิศษ                                          
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

กรรมการ 

๑.17 นางกาญจนา      ยังขาว นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.18 นางทติิยาณ ี เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.19 นายอภิรัตน   โสกําปง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.20 นางนันทนา   แตประเสริฐ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๑.21 นายประดิษฐ   ทองจุน นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสมีา 

กรรมการ 

๑.22 นางเปรมปรีดิ ์  ชวนะนรเศรษฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

                                           
                                         ๑.23 นางสาวจรีวรรณ... 
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๑.23 นางสาวจรีวรรณ  ชงจังหรีด นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 
กรรมการ 

๑.24 นางสาวสรรกมล   กรนุม นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
สถาบันสุขภาพจติเด็กและวัยรุนราชนครินทร 

กรรมการ 

๑.25 นายบัณฑติ    วรรณประพนัธ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

เลขานุการ 

๑.26 นายสินศักดิ์ชนม   อุนพรมม ี นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

ผูชวยเลขานุการ 

๑.27 นางสาวสุรางคนา  แสงผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

ผูชวยเลขานุการ 

๑.28 นางภัทรานิษฐ     ทองตันไตรย นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
ศูนยสุขภาพจติที ่5 นครราชสีมา 

ผูชวยเลขานุการ 

  
 คณะที ่2 การพฒันาและจดัระบบบริการที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน

สามารถเขาถึงระบบบริการได 
๒.1 นางสาววลยัอร   ปรัชญพฤทธิ ์ นายแพทยทรงคุณวุฒ ิ 

กรมการแพทย 
ประธาน 

๒.2 นางเพิ่มศิริ      เลอมานุวรรัตน นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รองประธาน 

๒.3 นายประวีณ  ตัณฑประภา นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลสุรินทร 

รองประธาน 

๒.4 นายณรงคศักดิ ์  บํารุงถิ่น นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โรงพยาบาลชัยภูม ิ

รองประธาน 

๒.5 นายสุภโชค     เวชภัณฑเภสัช นายแพทยชํานาญการพเิศษ  
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

รองประธาน 

๒.6 นายพรีศักดิ ์   ผลพฤกษา นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

๒.7 นางสุวรรณ ี   เรืองเดช ผูอํานวยการ  
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร 

กรรมการ 

๒.8 นายเฉิดพนัธุ   ภัทรพงศสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดชัยภูม ิ

กรรมการ 

๒.9 นายโชคชัย    มานะธุระ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจักราช 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๒.10 นายมงคล     ศิริเทพทว ี นายแพทยชํานาญการพเิศษ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร 

กรรมการ 

                                                      ๒.11 นางกันทมิา... 
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    ๒.11 นางกันทมิา   เหมพรหมราช ทันตแพทยชํานาญการพเิศษ 
ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๒.12 นางสาวจฑุามาศ  เทพไชย ทันตแพทยชํานาญการพเิศษ 
ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๒.13 นางศิริรัตน    รัศมโีสรัจ ทันตแพทยชํานาญการพเิศษ 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๒.14 นางรัตนาภรณ   ฮิมหมั่นงาน นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ              
รองผูอํานวยการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๒.15 นางจาริณี      คูณทวีพนัธุ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ          
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดบุรีรัมย 

กรรมการ 

๒.16 นางสาวนิตยา  โชตินอก นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๒.17 นายสมชาย  วงษพริิยะไพฑรูย นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ        
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

๒.18 นางปยะอร    รุงธนเกียรต ิ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิศษ     
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๒.19 นางสาวรัชศิริ     เหลืองขวญั นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

๒.20 นางสาวชุติมา     ดีสวสัดิ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            
โรงพยาบาลบุรีรัมย 

กรรมการ 

๒.21 นางกังสดาล     จริอุไรพงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร 
นครราชสีมา 

กรรมการ 

๒.22 นางศสิญา    อาภาสุวรรณกุล นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ    
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๒.23 นางพรจติ     จนัโทภาส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๒.24 นายสมพร    หินคํา นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โรงพยาบาลสุรินทร 

เลขานุการ 

 
         คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนการจดับริการ 

 
๓.๑ นายชัยวฒัน   ทองไหม นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 
ประธาน 

                                             
                                                  ๓.๒ นายภูวเดช... 
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๓.2 นายภูวเดช   สุระโคตร นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดบุรีรัมย 

รองประธาน 

3.๓ นายดุสิต     ขําชัยภูม ิ นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดชัยภูม ิ

รองประธาน 

๓.4 นางเฟองฟา   นรพัลลภ นักวชิาการศึกษาชํานาญการพเิศษ 
กลุมพฒันาการศึกษา  
สถาบันพระบรมราชชนก 

กรรมการ 

๓.5 นางวชัรี    อมรโรจนวรวฒุิ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลสุรินทร 
สถาบันพระบรมราชชนก 

กรรมการ 

๓.6 นางทัศนีย    เกริกกุลธร ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 
สถาบันพระบรมราชชนก 

กรรมการ 

๓.7 นางสาวจรัสพมิพ อรรณนพพร นิติกรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดบุรีรัมย 

กรรมการ 

๓.8 นางสาวอินทริา  เอกศักดิ ์ เภสัชกรชํานาญการพเิศษ   
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

๓.9 นางนฬญา   ดํารงคะวิริยะพนัธ หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
กลุมตรวจสอบภายใน  

กรรมการ 

๓.10 นายศิระ   เพชรเจริญจริง นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
กลุมตรวจสอบภายใน  

กรรมการ 

๓.11 นายบุญสงค   ลี้สุรพลานนท เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๓.12 นายสามารถ  อยูยง เภสัชกรชํานาญการ    โรงพยาบาลชัยภูม ิ กรรมการ 
๓.13 นางกนกพร  ชนะคา เภสัชกรชํานาญการ 

สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดบุรีรัมย 
กรรมการ 

๓.14 นางสุปราณี   วศิทเวทย นักวชิาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดชัยภูม ิ

กรรมการ 

๓.15 นางสาวสุรีย   กันติยานารา  นักวชิาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

๓.16 นางสาวคําพุธ   พนาวัน นักวชิาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
โรงพยาบาลสุรินทร 

กรรมการ 

๓.17 นางชลธิชา   คุณอุดม นักวชิาการการเงินและบัญชีชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดชัยภูม ิ

กรรมการ 

๓.18 นางภาวณิ ี   พรมมา เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

                                                      ๓.๑๙ นายประยุทธ... 
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    ๓.19 นายประยุทธ   แกวมะลัง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

กรรมการ 

๓.20 นายอารักษ    ดีใหม นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 
โรงพยาบาลดานขุนทดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๓.21 นางสาวสมใจ  ฉัตรไทย นิติกรชํานาญการ 
กลุมเสริมสรางวนัิยและระบบคุณธรรม 

กรรมการ 

๓.22 นางสาวอัชนา  ไชยชนะ นิติกร (พนักงานราชการ) 
กลุมเสริมสรางวนัิยและระบบคุณธรรม 

กรรมการ 

๓.23 นางสาวญาณวด ีสุสิริรักษา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 

กรรมการ 

๓.24 นายธนณฏัฐ    สากระสันต นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
วทิยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

กรรมการ 

๓.25 นางณฐัอร     พลสวัสดิ ์ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 

เลขานุการ 

๓.26 นางสาวลักษม ี ออสวสัดิ ์ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ 
สํานักงานสาธารณสขุชัยภูม ิ

ผูชวยเลขานุการ 

๓.27 นางเพยีงใจ     แกวกันเนตร นักวชิาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนครราชสีมา 

ผูชวยเลขานุการ 

๓.28 นางสาวสุธาดา ศิริกิจจารักษ นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสขุจงัหวัดสุรินทร 

ผูชวยเลขานุการ 

          

           คณะที ่4 ระบบการคุมครองผูบริโภคดานบริการ อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพและ               
ดานสิ่งแวดลอมสุขภาพ 
๔.1 นางคุณพร    ตั้งจฑุาชัย ผูเชีย่วชาญดานผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประธาน 

๔.2 นายฉัตรชัย   เลื่อนเชย เภสัชกรชํานาญการพเิศษ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธาน 

๔.3 นายนัตถะวฒิุ   ภิรมยไทย ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา                
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รองประธาน 

๔.4 นางธดิารัตน   บุญรอด ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที ่9 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที ่9 

กรรมการ 

๔.5 นายสมพร  อุทศิสัมพนัธกุล หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสขุ                              
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดบุรีรัมย 

กรรมการ 

   
                                                        ๔.๖ นายทอง... 
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๔.6 นายทอง    บุญยศ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสขุ                                 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสุรินทร 

กรรมการ 

๔.7 นางสุวรรณ    แชมชูกลิ่น นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศนูยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๔.8 นายสมชาย    แชมชูกลิ่น นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
ศูนยอนามัยที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๔.9 นายบรรจง   กิติรัตนตระการ เภสัชกรชํานาญการพเิศษ 
รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที ่9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๔.10 นายสมภพ    อาจชนะศึก  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ   
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 
จังหวัดนครราชสีมา                             
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

๔.11 นายสมมารถ   ชัยวงษ นายชางเทคนิคอาวุโส 
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 

กรรมการ 

๔.12 นางศศิธร    สุกรีฑา นักวทิยาศาสตรการแพทยชํานาญการพเิศษ 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที ่9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๔.13 นายสมชาย   สิทธิโอภากุล นักวทิยาศาสตรการแพทยชํานาญการ 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที ่9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๔.14 นางกุลสุรีย   ฉายเพิ่มศักดิ ์ นักวทิยาศาสตรการแพทยชํานาญการพเิศษ 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที ่9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๔.15 นางนันทวรรณ   ภูเนาวรัตน เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดชัยภูม ิ

กรรมการ 

๔.16 นายวรศักดิ ์   อินทรชัย นักวทิยาศาสตรการแพทยชํานาญการพเิศษ 
รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที ่9 นครราชสีมา 

กรรมการ 

๔.17 นางเอกสุรีย  วงศชัยภูม ิ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสขุ                              
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดชัยภูม ิ

เลขานุการ 

โดยมบีทบาทหนาที ่
 1. ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ . 2548        

  2. ติดตาม  นิเทศงานตามตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2558                                                                                                        
                       3. รวมออกตรวจ... 

           



           -๘- 

 

3. รวมออกตรวจราชการกับทมีตรวจราชการกระทรวงภายในเขตสุขภาพที่ 9 ตามแผนและ
กําหนดการตรวจราชการในพื้นที่เขตสุขภาพ  รวมทั้งมีบทบาทในการสะทอนปญหาของพื้นที่  จัดทาํขอเสนอ
ตอผูตรวจราชการกระทรวง การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ ตามแบบ ตก. ๑  ตก.๒ รายคณะ สงสํานัก
ตรวจและประเมินผลตามกําหนดรอบการตรวจ                                                                             

4. รวบรวม วเิคราะห สังเคราะหขอมลูสารสนเทศของหนวยงานในพื้นที่รับการตรวจราชการ 
และจดัทาํรายงานปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะการแกไขปญหาเชิงนโยบายจากการตรวจราชการตามแผนการ
ตรวจฯ ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  รวมทั้งทาํรายงานในภาพรวมเขต การประเมนิประสิทธิภาพ  
ประสิทธผิลตอผูตรวจราชการกระทรวงที่รับผิดชอบเขตสุขภาพภายใน 7 วนัทําการ  ภายหลังการสิ้นสุดการ
ตรวจราชการ 

5. ปฏิบัตงิานอ่ืนตามที่ผูตรวจราชการกระทรวงที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 9 มอบหมาย   

ทั้งน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป                                          

      สั่ง  ณ  วันที ่   ๕     กุมภาพันธ   พ.ศ. 2558 
                                            
 
                                                       สมศักดิ ์ อรรฆศิลป 
            (นายสมศักดิ ์   อรรฆศิลป)  
              ผูตรวจราชการกระทรวง  

 ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
    

 

 

               สําเนาถูกตอง 
             กุลรภัส  สิทธรรถโกวทิ 
          (นางกุลรภัส  สิทธรรถโกวิท) 
  หัวหนากลุมตรวจราชการเขตสุขภาพที ่9 

           ๕     กุมภาพันธ   ๒๕๕๘ 

 

 

 



                                            (สําเนา) 

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที ่   ๒๔๒  / 2558 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการผูทําหนาที่ตรวจราชการเขตสุขภาพที ่๙ ประจําปงบประมาณ 2558 
   

  อนุสนธ ิคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที ่ 2 / 2558  ลงวนัที ่ 6  มกราคม  255๘  ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการฯ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อกําหนดแผนตรวจราชการ
และการนิเทศติดตาม กํากับ การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงและแกไขปญหาในระดับพื้นที ่ภายใตบริบท
การบริหารราชการแผนดินรวมสมยั  ตามยุทธศาสตรและนโยบายรัฐบาล สอดคลองกับสถานการณปจจบุัน ซึ่งป 
2558 ไดกําหนดการตรวจราชการในประเด็นสําคัญที่ติดตามในการตรวจราชการกรณปีกติใน ๔ คณะ ดังนี ้

   คณะที ่1 การพฒันาสุขภาพตามกลุมวยัและระบบควบคุมโรค 
  คณะที ่2 การพฒันาและจดัระบบบริการที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม 

ประชาชนสามารถเขาถึงระบบบริการได 
  คณะที ่3 การพฒันาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจดับริการ 
  คณะที ่4 ระบบการคุมครองผูบริโภคดานบริการ อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพและดาน

สิ่งแวดลอมสุขภาพ 

  การตรวจราชการและนิเทศงานในพื้นที ่ ใหเกิดความสะดวก คลองตัว ในการกํากับ ติดตาม และ
การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวง  การแกไขปญหาในระดับพื้นที่ไดสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพ
ของประชาชน  ในประเด็นสําคัญคณะที ่๑ ถึงคณะที ่๔ จงึขอแตงตั้งผูมรีายชื่อเปนผูทําหนาที่ตรวจราชการเขต
สุขภาพที ่๙ ประจาํปงบประมาณ 2558  ดังมรีายชื่อ ประกอบดวย 

  คณะที ่1 การพฒันาสุขภาพตามกลุมวยัและระบบควบคุมโรค 
1.๑ นายคํานวณ    อึ้งชูศักดิ ์ นายแพทยทรงคุณวฒุ ิ กรมควบคุมโรค ประธาน 
๑.2 นายจีรพฒัน    ศิริชัยสินธพ นายแพทยทรงคุณวฒุ ิ กรมควบคุมโรค รองประธาน 
๑.3 นายทว ี         ตั้งเสรี นายแพทยทรงคุณวฒุ ิ กรมสุขภาพจิต รองประธาน 
๑.๔ นายธรีวฒัน    วลัยเสถียร ผูอํานวยการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 

นครราชสีมา 
กรรมการ 

๑.5 นางผลิน        กมลวทัน นายแพทยเชี่ยวชาญ  
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 นครราชสีมา 

กรรมการ 

    
                                                                                                 ๑.6 นายวราวุธ... 

 

 
 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


