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ทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

ลำดับที ่ ชื่อ- นามสุกล            ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 
ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 นายเอกชัย   เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิสุขภาพ  สำนักส่งเสรมิสุขภาพ  ผู้บริหาร  4212 
2 นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ อนามัยแม่และเด็ก  หัวหน้ากลุ่ม   
3 นางสาวฐิติภรณ์    ตวงรัตนานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4412 
4 นางชมพูนุช โตโพธิ์ไทย  นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4425 
5 นางประภาภรณ ์ จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4433 
6 นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4426 
7 นางชนัญชิดา สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4420 
8 นางสาวจุฬาวรรณ เขมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4425 
9 นายวสุรตัน ์ พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4433 
10 นางสาวธัญลักษณ์     ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4438 
11 นางสาวอุษา   วงทวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4428 
12 นางวรรณชนก  ลิ้มจำรญู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4438 
13 นางสาวเบญจวรรณ     ยี่คิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4420 
14 นายโรจน ์ เบญจวิกรยั พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4431 
15 นางวิมล พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4437 
16 นางวรารักษ์ จำปี พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4437 
17 นางสาวอมรรตัน ์ สายสาร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามยั  ส 2 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4529 
18 นางสาวเสาวลักษณ ์ แจ่มพึ่ง พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4431 
19 นางปาจรีย ์ หล่อบำรุงพงศ ์ พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4529 
20 นางอำพร บัณฑิตวงศ ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามยั  ส 2 กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  บุคลากรในหน่วยงาน  4529 
21 นางพิมพาพร  พุฒิสกุลวงศ ์ นิติกร กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  จ้างอ่ืนๆ 4424 
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22 นางสาวอัมพร   คำแก้ว ผู้ประสานงานกิจกรรมการขับเคลือ่นฯ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  จ้างอ่ืนๆ 4424 
23 นางสาวธัญญารัตน์    เจนพิทักษ์สมบัต ิ ผู้ประสานงานโครงการยตุิการถ่ายฯ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  จ้างอ่ืนๆ 4437 
24 นางสาวแทนเพชร   ไพรสงบ ผู้ดูแลระบบข้อมลูโครงการยตุิถ่ายฯ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  จ้างอ่ืนๆ 4430 
25 นางสาวปริยาภรณ ์  รู้ขาย ผู้ประสานงานกิจกรรมการขับเคลือ่นฯ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  จ้างอ่ืนๆ 4436 
26 นางปนัดดา จั่นผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4490 
27 นางสาวอรอุมา โภคสมบัต ิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4487 
28 นางสาวฟารีดา เม๊าะสน ิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4412 
29 นางสาวอัญชุล ี อ่อนศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4415 
30 นางสาววัลนิภา ซัณยะมาตร ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4494 
31 นายเนติ ์ ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4495 
32 นางสาวคัทลียา   โสดาปดัชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4416 
33 นางสาวนฤมล แก้วโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4411 
34 นางสาวอัชรวรรณ หมีปลั่ง พนักงานพิมพ์  ส4 กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4480 
35 นายสุรเดช ประดิษฐ ์ พนักงานสถานที ่บ1 กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4478 
36 นางรักษณา ศิโรรตันกุล พนักงานพิมพ์  ส4 กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4478 
37 นายสมพงษ ์ ทับทิม พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4480 
38 นางสาวระพีพร อรรถาโภชน์ พนักงานพิมพ์  ส4 กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น บุคลากรในหน่วยงาน 4480 
39 นางสาวภัทรจริาพร สุโอสถ ผู้ประสานโครงการ  กลุ่มอนามัยวยัเรยีนวัยรุ่น จ้างอ่ืนๆ 4487 
40 นางพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทย์เช่ียวชาญด้านสาธารณสุข กลุ่มอนามัยวยัทำงาน หัวหน้ากลุ่ม 4518 
41 นางสาวกมลนติย ์ มาลัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4521 
42 นางสาวภัทราพร เทวะอักษร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4527 
43 นางฐาปะณ ี คงรุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4463 
44 นายกชธนาณัฏฐ ์  โพธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4662 
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45 นางสาวศิรินทรา   พินิจกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4522 
46 นางอัญชลินทร ์ ปานศิร ิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4570 
47 นางวิชชุพร เกตุไหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4059 
48 นางกมลชนก ศรีศาสตร ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4519 
49 นางสาวทิวาวรรณ  ซื่อสัตย ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4566 
50 นายสุรยิัน ท้วมมะล ิ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4660 
51 นางนวพร ท้วมมะล ิ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4524 
52 นายฉัตรชัย หมึกหอม พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4525 
53 นางสาวณัชชาภัค                              เมืองหงษ ์                      พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4513 
54 นางลำดวน อัตตะชีวะ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอนามัยวยัทำงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4513 
55 นางสาวพรพิมล วัฒนารุ่งกานต ์ ผู้ประสานโครงการฯ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน จ้างอ่ืนๆ 4661 
56 นางสาวศิริรตัน ์ ประเสริฐ ผู้ช่วยนักวิชาการ กลุ่มอนามัยวยัทำงาน จ้างอ่ืนๆ 4566 
57 นางวิมล บ้านพวน นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  หัวหน้ากลุ่ม 4554 
58 นางสาวรดีพร สุขอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4568 
59 นางสาวภาริน ี หงษ์สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4559 
60 นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4562 
61 นางสาวปิยวด ี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4567 
62 นางสาวประภัสสร นุชนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4547 
63 นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4458 
64 นายพิพัฒน์  นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4664 
65 นางสาวณัฏฐ์พัชร์   พึ่งประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4664 
66 นางอาริสรา ทองเหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4418 
67 นางสาวปราณ ี พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4423 
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68 นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4423 
69 นางพิศมัย อ้นแฉ่ง พนักงานธุรการ ส3 กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4550 
70 นางวรัสภส์ร จั่นนงเยาว ์ พนักงานพิมพ์ ส3 กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4550 
71 นางสาวปิยนันท ์ เกตุตรีกรณ ์ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4550 
72 นางปจารดา  ดวงวิเชียร   พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  บุคลากรในหน่วยงาน 4550 
73 นายณัฐกร   บัวแก้ว นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์  จ้างอ่ืนๆ 4664 
74 นางนิภา แย้มพันธ์ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม 4467 
75 นางสาวจรรยา ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4447 
76 นางสาวจุฑารตัน ์ ปฏิเวทย ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4121 
77 นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4401 
78 นางสาววัลลยี ์ สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4403 
79 นางสาวพรพรรณ สมพงษ ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4443 
80 นางสาวสโรชา เถาเอี่ยม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4465 
81 นางประกายฟ้า กองหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4465 
82 นางสาวจีรวรรณ จีนปร ุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4460 
83 นางสาวณภัทรชนากานต์   ถือสมบัติมนตร ี นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4466 
84 นางสาวณภาภัช     สณศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4468 
85 นางสาวอมราพร    บุญพิศิษฐ์สกุล นักจัดการงานท่ัวไป กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4408 
86 นางสาววิไลวรรณ   รักไร ่ นักวิชาการพัสด ุ กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4442 
87 นางสาวศิรินภา   ภู่เทศ เจ้าพนักงานพัสด ุ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4442 
88 นางสาวหทัยรัตน ์ เพียรเกษตรกิจ นักวิชาการพัสด ุ กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4452 
89 นางสาวรุ่งฟ้า ปัญญาไว พนักงานการเงินและบญัช ีส 3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4465 
90 นางสาวศิรลิาภ โกมลปาณิก พนักงานการเงินและบญัช ีส 4 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4409 



ข้อมูล ณ 16 พ.ย. 2564 

ที่มา กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสรมิสุขภาพ  

5 
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91 นางมณฑา โสภาวนติย ์ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4468 
92 นางศรินทิพย์ ศรีษะเกต ุ พนักงานพิมพ์  ส4 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4471 
93 นางสาวโฉมยง ผายพิมพ ์ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4465 
94 นางสาวเดือนเพญ็ นากุดนอก พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4471 
95 นางสาวนัยนา ชัยพล พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4471 
96 นางสาวธมนวร จันทร์แก พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4471 
97 นายอนุศักดิ ์ ทองทิพย์ ช่างถ่ายภาพ ช 2 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4471 
98 นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4452 
99 นายรณกฤต อาจณรงค ์ พนักงานพิมพ์  ส3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4452 
100 นางสาวสุรรีัตน ์ พืชผักหวาน พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4452 
101 นายชำนาญ แป้นหลง พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4456 
102 นายอนุชิต พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4445 
103 นายสมศักดิ ์ บัณฑิตวงศ ์ พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4456 
104 นายกฤตย ์ ศิริรัตนพร พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4122 
105 นายธีรยุทธ หุ่นแจ้ง พนักงานขับรถยนต์ ส2 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4402 
106 นายประสาร นพเมือง พนักงานขับรถยนต์ ส2 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4402 
107 นางสาวศุภกานต ์ ตุ้มแก้ว พนักงานพัสดุ ส3 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4449 
108 นายสุพัฒน ์ นิจจะพจน ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามยั  ส 2 กลุ่มอำนวยการ บุคลากรในหน่วยงาน 4449 
109 นางกันยารัตน ์  กาสลัก ผู้ประสานงานด้านอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4464 
110 นางพรรณ ี เทียนทอง ผู้ประสานงานด้านพสัด ุ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4464 
111 นาสาวเพ็ญนารี   บุตรศร ี เลขานุการ  กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4121 
112 นายนพดล  จันทร์โต ผู้ช่วยธุรการ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4456 
113 นางสาวหทัยรัตน์   ทิพย์ศิริ พนักงานธุรการและเดินเอกสาร กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4452 
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114 นางสาวสุธาสิน ี ภักดีศิลปะกุล พนักงานธุรการและเดินเอกสาร กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4446 
115 นายธนาดุล  แป้นหลง พนักงานพัสดุและธรุการ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4446 
116 นางสาวสิรริัตน ์ จิตตยโสธร ผู้ประสานโครงการฯ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4446 
117 นายสุกิจ  นิลเทียม พนักงานขับรถยนต ์ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4402 
118 นายสยาม   พลอยมาศ พนักงานขับรถยนต ์ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4402 
119 นายรหสั   การเผือกงาม พนักงานขับรถยนต ์ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4402 
120 นายเพียรวิทย์  ชัยศิริ พนักงานขับรถยนต์  กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4402 
121 นายพงศ์ศิริ   ชัยศิริ พนักงานขับรถยนต ์ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4402 
122 นายณรงค์ศักดิ ์ พันธ์เอี่ยม พนักงานขับรถยนต ์ กลุ่มอำนวยการ จ้างอ่ืนๆ 4402 
123 นายสมศักดิ ์ ปิ่นนาค นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ หัวหน้ากลุ่ม 4561 
124 นายธานินทร ์ อ่อนนุชมงคล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4542 
125 นางแรกขวัญ สระวาส ี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4546 
126 ว่าท่ี ร.ต.มณฑล   หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4536 
127 นางมลิวัลย ์ ศรีม่วง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4534 
128 นางสาวสงกรานต์   กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4543 
129 นางสาวกรกมล  ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4665 
130 นางนิริญา  ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร ่ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4540 
131 นายธวัชชัย บำราบรักษ์ พนักงานพิมพ์  ส 3 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4534 
132 นางสมพร กรณ์เกษม พนักงานพิมพ์  ส 4 กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวดั  4532 
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จำนวนบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

ประเภทบุคลากร จำนวน 
ข้าราชการ  54 
พนักงานราชการ  9 
ลูกจ้างประจำ 43 
ลูกจ้างอ่ืนๆ  25 

รวม 131 
 

รูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนเสีย  

ระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการมีส่วนร่วม / ส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ผลลัพธ์  

ผู้บริหาร  
การกำหนดมาตรการ  
นโยบาย การชี้นำองค์กร  

ได้รับการประเมิน healthy workplace 
ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม จากกรม  

หัวหน้ากลุ่มงาน  การกำกับติดตามการดำเนินงาน 
หน่วยงานปฏิบัติตามเกณฑ์ healthy 
workplace 

บุคลากรในหน่วยงาน 
การรับประเมินระดับกรมอนามัย  
ผู้ปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่ทุกคนรับรู้ทั่วถึง มีความเข้าใจ
และปฏิบัติตามเกณฑ์ได้  

 


