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กำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
เขต
สุขภำพที่
1

2

3

จังหวัดที่ลง
ตรวจรำชกำร
เชียงราย
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
น่าน
เชียงใหม่
ลาปาง
ลาพูน
แพร่
ตาก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์

กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร

กำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
รอบที่ 1 (ของกองตรวจราชการ)
9-11 มกราคม 2562
16-18 มกราคม 2562
23-25 มกราคม 2562
30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562

รำยชื่อผู้ตรวจประเมิน

ตำแหน่งผู้ตรวจประเมิน

นายประยุทธ์ ศรีกระจ่าง
นายสาราญ เชื้อเมืองพาน
นายบดินทร์ อินตายวง
นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
นางปทุมพร ทวีวัฒน์
นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ
นายนิพนธ์ แสงด้วง
นายวิชัย นิลคง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นำงภำรวี แก้วพันนำ
นางวราภรณ์ จิโน
นางสาวสรรยาพร วงศ์คาลือ
นางอาพันธ์ชนก วัฒนกุลชัย
นายสมนึก ธีระภัทรานนท์

ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการรพิเศษ

22-24 มกราคม 2562
27-28 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2562
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
13-15 มีนาคม 2562
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
** นายวิวัฒน์ คล้ายหล่อ
นำงสุวรรณำ เจริญสวรรค์
6-8 มีนาคม 2562
นางพิทยา อุทัยวรรณพร
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
นางมยุรี เข็มทอง
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
นางมลุลี แก้วหิรัญ
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
นายเชน กันภูมิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หน่วยงำนผู้ตรวจประเมิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สานักงานเขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานเขตสุขภาพที่ 2
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

2
เขต
สุขภำพที่

จังหวัดที่ลง
ตรวจรำชกำร
อุทัยธานี

4

นนทบุรีปทุมธานี
อยุธยา-อ่างทอง
สระบุร-ี
นครนายก
ลพบุร-ี สิงห์บุรี

5

สมุทรสงคราม
ราชบุรี
สมุทรสาคร
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี

กำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
รอบที่ 1 (ของกองตรวจราชการ)

รำยชื่อผู้ตรวจประเมิน

16-18 มกราคม 2562

นายประสูตร พวงสมบัติ
** นางปิยธิดา บรรณวัฒน์
นำงสุวรรณำ เจริญสวรรค์
21-25 มกราคม 2562
นายประภาศ เปล่งพาณิชย์
นางสาวนรรจา นาคเกษม
28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววันเพ็ญ ช้างเชื้อ
นายสุรพงษ์ แซ่แต้
4-8 กุมภาพันธ์ 2562
นายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา
นางปนัดดา ชละเอม
11-15 กุมภาพันธ์ 2562
นางสาวศิริเนตร สุขดี
นางชุติวรรณ น้อยนันตา
นางประทุม ชุมพล
** นำยสุรพงษ์ แซ่แต้
นำงสุวรรณำ เจริญสวรรค์
9-11 มกราคม 2562
นายสรชัย หลาสาคร
16-18 มกราคม 2562
นายคนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์
23-25 มกราคม 2562
นางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์
30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 นางอัญนิภา งามเจริญ
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
นายชยา เครื่องทิพย์
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
นางสาวสาธิมน ศิริสมบูรณ์เวช
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 นางธีรนุช อรรถยุต
6-8 มีนาคม 2562
นางสาวนฤมล บรรดาศักดิ์
** นำยคนึงเดช เชื่อมวรำศำสตร์
นำงสุวรรณำ เจริญสวรรค์

ตำแหน่งผู้ตรวจประเมิน

หน่วยงำนผู้ตรวจประเมิน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรรพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานเขตสุขภาพที่ 3
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สานักงานเขตสุขภาพที่ 4
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ

3
เขต
สุขภำพที่

จังหวัดที่ลง
ตรวจรำชกำร

6

ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ระยอง
จันทบุรี
สระแก้ว

7

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์

8

หนองบัวลาภู
บึงกาฬ
อุดรธานี
หนองคาย
นครพนม
เลย
สกลนคร

กำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
รอบที่ 1 (ของกองตรวจราชการ)
17-19 ธันวาคม 2561
24-26 ธันวาคม 2561
7-9 มกราคม 2562
14-16 มกราคม 2562
21-23 มกราคม 2562
28-30 มกราคม 2562
11-13 กุมภาพันธ์ 2562
25-27 กุมภาพันธ์ 2562

รำยชื่อผู้ตรวจประเมิน

นายณัฐกริช โกมลศรี
นางลาวัณย์ อมรรัตน์
นายมนัส ประเทืองจิตร์
นางสุภาวดี โกมลกาญจนกุล
นายปัญญพนต์ นิยมนา
นางสาวเสาวลักษณ์ ขันทอง
นางกัญญา เชื้อเงิน
นางวิไลรัตน์ โรจนสกุล
** นางวาสนา ตรีเนตร
น.ส.อังคณำงค์ หัวเมืองวิเชียร
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
นายสาราญ อนุเวช
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
นายโชคชัย มงคลสินธุ์
6-8 มีนาคม 2562
นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
13-15 มีนาคม 2562
นางศิริมา นามประเสริฐ
** นางสาวช่อฟ้า ปรีดี
นำงภำรวี แก้วพันนำ
9-11 มกราคม 2562
นายประเสริฐ บินตะคุ
16-18 มกราคม 2562
นายไกรวุฒิ แก้วชาลุน
23-25 มกราคม 2562
นายกิตติ ประจันตเสน
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
นางระนอง เกตุดาว
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
นางจริยา เครือคา
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
นายวิเชียร เจริญจิตต์
6-7 มีนาคม 2562
นางอุไรรัตน์ ศรีสม
** นำงรัชนี คอมแพงจันทร์
นำงภำรวี แก้วพันนำ

ตำแหน่งผู้ตรวจประเมิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นิติกรชานาญการ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

หน่วยงำนผู้ตรวจประเมิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 8
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.

4
เขต
สุขภำพที่

จังหวัดที่ลง
ตรวจรำชกำร

9

บุรีรัมย์
สุรินทร์
ชัยภูมิ
นครราชสีมา

10

อุบลราชธานี
มุกดาหาร
ยโสธร
อานาจเจริญ
ศรีสะเกษ

11

พังงา
กระบี่
ภูเก็ต
ระนอง
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร

กำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
รอบที่ 1 (ของกองตรวจราชการ)
16-18 มกราคม 2562
23-25 มกราคม 2562
6-8 กุมภาพันธ์ 2562
13-15 กุมภาพันธ์ 2562

รำยชื่อผู้ตรวจประเมิน

นางสาวจุรีพรรณ์ สวัสดิ์พูน
นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์
นายสันติ ทวยมีฤทธิ์
นายตุ๊หิน ไตรทิพย์
นพ.ชาญชัย บุญอยู่
น.ส.อังคณำงค์ หัวเมืองวิเชียร
16-18 มกราคม 2562
นายอนันต์ ถันทอง
23-25 มกราคม 2562
นายทนงศักดิ์ พลอาษา
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
นายวัน วรวิรุฬห์วงศ์
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
นางสิรินทร์ฉัตร์ มีแวว
6-8 มีนาคม 2562
นางกนกวรรณ กุแก้ว
** นำงเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์
น.ส.อังคณำงค์ หัวเมืองวิเชียร
9-11 มกราคม 2562
นางจุฑาภรณ์ สว่างเมฆ
16-18 มกราคม 2562
ดร.สุวรรณา หล่อโลหการ
23-25 มกราคม 2562
นางสาวเนาวรัตน์ บุญรักษ์
30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสกสัน ทองแดง
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
นางสาววไลพรรณ สกุลพงศ์
20-22 กุมภาพันธ์ 2562
นางทัศนีย์ วนศิริพงศ์
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 นายไพโรจน์ ชูชาติ
**
ดร.สุรวุฒิ รักเมือง
น.ส.อังคณำงค์ หัวเมืองวิเชียร

ตำแหน่งผู้ตรวจประเมิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รองนพ.สสจ.นครราชสีมา
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ชำนำญงำน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

หน่วยงำนผู้ตรวจประเมิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมั ย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สานักงานเขตสุขภาพที่ 9
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 10
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 11
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.

5
เขต
สุขภำพที่
12

จังหวัดที่ลง
ตรวจรำชกำร
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
พัทลุง
ตรัง
สตูล
สงขลา

กำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
รอบที่ 1 (ของกองตรวจราชการ)
26-28 ธันวาคม 2561
9-11 มกราคม 2562
16-18 มกราคม 2562
23-25 มกราคม 2562
30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
20-22 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ : ** ผู้ประสานในภาพรวมเขต

รำยชื่อผู้ตรวจประเมิน

นางวัชราพันธ์ หิรัญ
นางปิยะมาลย์ ฉ่าเฉกหงษ์
นางปาริชาต ชูทพิ ย์
นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล
นายสุทธิชาติ เมืองปาน
นางสาวมลิสา ฉิมอินทร์
นางสาวสุนี ว่องนาวี
** นำยจิรวิทย์ มำกมิ่งจวน
นำงภำรวี แก้วพันนำ

ตำแหน่งผู้ตรวจประเมิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

หน่วยงำนผู้ตรวจประเมิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.

