
 
สรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
จากผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 

พบว่า บุคลากรมีผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ (KM)  จากจำนวน ข้าราชการ  พนักงานราชการ   และ
ลูกจ้างประจำ  ทั้งหมด จำนวน 101 คน  พบว่ามีผู้ส่งผลงานผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้   
จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 100  แยกตามรายกลุ่ม ดังรายละเอียด  ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ แยกตามกลุ่มงาน 

ข้อมูล ณ วันที่ 20มีนาคม 2565  
 
➢ แผนภูมิแสดงการรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ แยกตามกลุ่ม

งาน 

 
                                                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 

2565 

กลุ่มอนามัยแม่
และเด็ก

กลุ่มอนามัยวัย
เรียนวัยรุ่น

กลุ่มอนามัยวัย
ท างาน

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

กลุ่มสร้างเสริม
ศักยภาพฯ

กลุ่มอ านวยการ

จ านวน(คน) 18 11 14 14 10 34
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กลุ่ม 
จำนวน(คน) 

        ส่งผลงาน       ไม่ได้ส่ง        รวม 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 18 0 18 
กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น  11 0 11 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน  14 0 14 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  14 0 14 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ 10 0 10 
กลุ่มอำนวยการ 34 0 34 

                                รวม 97 0 101 



 
 
➢ แผนภูมิวงกลมแสดงสรุปภาพรวมผลการรวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้   

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565   
 

 
 

                   
➢ รวบรวมผลงานส่งผลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565  นำขึ้น

เว็บไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 
Link : https://hp.anamai.moph.go.th/th/km-research-person 

 

  

 

 

 

 

สง่ผลงาน
100%

ไมไ่ดส้ง่ผลงาน
0%



แยกประเภทรายการ ดังนี้ 

รายการ จำนวน (คน) 
1. งานวิจัย 10 
2. นวัตกรรม 1 
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ 24 
4. สรุปงานที่รับผิดชอบ 55 
5. คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ 10 
6. บทความ 1 

รวม 101 
 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนการสรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้  

สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 
 

 
 
 จากการสรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปี 2565 พบว่า บุคลากรมผีลงานวิชาการ วิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ (KM)  จากจำนวน ข้าราชการ  พนักงาน
ราชการ   และลูกจ้างประจำ  ทั้งหมด จำนวน 101 คน   แยกตามประเภท พบว่า จำนวนผลงานที่มีมากที่สุด คือ สรุปงานที่
รบัผิดชอบ ร้อยละ 54  รองลงมาคือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ  ร้อยละ 24   งานวิจัยและคู่มือ/
แนวทางปฏิบัติ ร้อยละ10  และนวัตกรรมและบทความ ร้อยละ1 ตามลำดับ 
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10%1% 1. งานวจิัย

2. นวตักรรม

3. การวเิคราะห์ สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ

4. สรุปงานที่รับผดิชอบ

5. คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

6. บทความ



แยกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
รายการ จำนวน (คน) 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  
1. งานวิจัย 5 
2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ 6 
3. สรุปงานที่รับผิดชอบ 7 

รวม 18 
กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ   

1. งานวิจัย 1 
2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ 3 
3. สรุปงานที่รับผิดชอบ 2 
4. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ 4 

รวม 10 
กลุ่มอนามัยวัยเรียน  
   1. งานวิจัย  2 
   2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ 3 
   3. สรุปงานที่รับผิดชอบ 5 
   4.นวัตกรรม 1 

รวม 11 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน  
   1. งานวิจัย  1 
   2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ 4 
   3. สรุปงานที่รับผิดชอบ 5 
   4. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ 3 
   5. บทความ 1 

รวม 14 
กลุ่มอำนวยการ  
สรุปงานที่รับผิดชอบ  31 
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ 3 

รวม 34 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   
   1. งานวิจัย 1 
   2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานที่รับผิดชอบ 8 
   3. สรุปงานที่รับผิดชอบ 5 

รวม 14 
รวมทั้งสิ้น 101 



 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง  เรื่อง  
1 นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ในประเทศไทย  
2 นางสาวฐิติภรณ์     ตวงรัตนานนท์ นายแพทย์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ออนไลน์ 

3 นางประภาภรณ์ จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ใน
หญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Quadruple testสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

4. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ออนไลน์ 

5. นางชนัญชิดา สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ออนไลน์ 

6. นางสาวจุฬาวรรณ สุขอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ การวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ในประเทศไทย 
7. นายวสุรัตน์ พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การศึกษาการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กฉบับพิมพ์ ปี 2561 พ้ืนที่

เขตสุขภาพที่ 5 
8. นางสาวธัญลักษณ์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Application Pink Book (สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก) 
9. นางสาวอุษา   วงทวี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำรวจความต้องการหรือคำแนะนำสำหรับดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 
10. นางวรรณชนก  ลิ้มจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SAVE MOM 
11. นางสาวเบญจวรรณ     ยี่คิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
12. นายโรจน ์ เบญจวิกรัย พนักงานธุรการ ส 4 การจัดทำเอกสารนำเสนอ (ppt) และเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 

(One page) 
13 นางวิมล พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 4 แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง 
14. นางวรารักษ์ จำป ี พนักงานธุรการ ส 4 แนวทางการจัดทำหนังสือเชิญประชุมราชการผ่านระบบ Web 

Conference 
15. 

นางสาวอมรรัตน ์ สายสาร ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่อนามัย  ส 2 
ระบบงานสารบรรณ  การรับ-ส่งหนังสือราชการ และหนังสือเวียนกลุ่ม
อนามัยแม่และเด็ก 

16. นางสาวเสาวลักษณ ์ แจ่มพึ่ง พนักงานพิมพ์  ส3 การจัดทำหนังสือราชการ และเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบ 
17. นางปาจรีย ์ หล่อบำรุงพงศ ์ พนักงานธุรการ ส 4 ระบบงานสารบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
18. นางอำพร บัณฑิตวงศ ์ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่อนามัย  ส 2 ระบบการรับ - ส่งหนังสือราชการ 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ  -สกุล ตำแหน่ง เรื่อง 

1 นางปนัดดา จั่นผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า 
2 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถานการณ์การจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กเพ่ือป้องกันภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็ก 
3  นางสาวฟารีดา  เม๊าะสนิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  การเฝ้าระวังสุขภาพด้วยสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับนักเรียนวัยเรียน 

4 
  

นายเนติ์ ภู่ประสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  

จาก Digital Disruption สู่การ Disrupt โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(Plus HL) 

5 นางสาวคัทลียา   โสดาปัดชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รายงานประจำปี : การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 นางสาวนฤมล แก้วโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศในโรงเรียน 

7 นางสาวอัชรวรรณ หมีปลั่ง พนักงานพิมพ์  ส4 การจองห้องประชุมในเว็บไซด์ของกรมอนามัย 

8 นายสุรเดช ประดิษฐ์ พนักงานสถานที่ บ1 งานสารบรรณ 

9 นางรักษณา ศิโรรัตนกุล พนักงานพิมพ์  ส4 การพิมพ์เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

10 นายสมพงษ์ ทับทิม พนักงานพิมพ์  ส3 งานสารบรรณ   

11 นางสาวระพีพร อรรถาโภชน์  หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น 



 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เรื่อง 
1. นางพรเลขา บรรหารศุภวาท นายแพทย์เชี่ยวชาญด้าน

สาธารณสุขหรือด้านเวชกรรม
ป้องกันหรือด้านเวชกรรม 

"10 PACKAGES  ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถาน
ประกอบการ” 

2. นางอัญชลินทร์ ปานศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิเศษ 

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ 

บทความการดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวสำหรับคนวัยทำงาน 

4. นางสาวกมลนิตย์ มาลัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

5. นางวิชชุพร เกตุไหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

6.  นายกชธนาณัฏฐ์ โพธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ การพัฒนาสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบกิจการโดยการมีส่วน
ร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ 

7. นางสาวศิรินทรา   พินิจกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การถอดบทเรียนภารกิจพิเศษ : การขอพระราชทานรางวัล Princess 
Health Award สำหรับบุคคล 
และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ประจำปี 2564 

8. นางสาวทิวาวรรณ   ซื่อสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review  AAR)รางวัล
บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Princess Health Award 2021) 

9. นางกมลชนก 
 

ศรีศาสตร์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่
ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา 

10. นายสุริยัน 
 

ท้วมมะลิ 
 

พนักงานธุรการ ส 3 
 

จัดทำเอกสารนำเสนอ (ppt) และเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน (One 
page) 



 
กลุ่มอนามัยวัยทำงาน (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เรื่อง 
11. นางนวพร ท้วมมะลิ พนักงานธุรการ ส 3 การพิมพ์หนังสือเชิญประชุมผ่านระบบ Web Zoom Meeting   
12. นายฉัตรชัย หมึกหอม พนักงานธุรการ ส 3 การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
13. นางสาวพรพิมล วัฒนารุ่งกานต์ พนักงานธุรการ ส 3 การปฏิบัติงานด้านธุรการที่มีประสิทธิภาพ 
14. นางสาวณัชชาภัค                              เมืองหงษ์                       พนักงานพิมพ์  ส3 การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณที่ดี และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มสร้างเสรมิศักยภาพฯ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เรื่อง 

1 นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 “ดูแล 
ปกป้อง เมื่อแยกกักตัว” 

2 นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 “ดูแล 
ปกป้อง เมื่อแยกกักตัว” 

3 นางแรกขวัญ สระวาสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ การศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต      ภาวะสังคมไทยด้านสุขภาพของ
ประชาชน 

4 ว่าที่ ร.ต.มณฑล   หวานวาจา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ส่งเสริมความรอบรู้สู่สุขภาพดีวิถีใหม่ 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดีผ่าน
โซเชียลมีเดีย 

5 นางมลิวัลย์ ศรีม่วง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นนักจัดการความรู้ที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)ระยะ 2 เรื่อง 
“นักส่งเสริมสุขภาพกับการสร้างแบรนด์และการตลาดในยุคดิจิทัล 

6 นางสาวสงกรานต์   กัญญมาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 “ดูแล 
ปกป้อง เมื่อแยกกักตัว” 

7 นางสาวกรกมล  ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ ช่องว่าง (Gap Analysis) ของปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความ โปร่งใส สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

8 นางนิริญา  ธนธราธิคุณ นักวิชาการเผยแพร่ แนวทางการปฏิบัติตัวเม่ือหายจากโรคโควิด 19 

9 นายธนชัช                                   บำราบรักษ์ พนักงานพิมพ์  ส3 การปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการ 

10 นางสมพร กรณ์เกษม พนักงานพิมพ์  ส4 ประหยัดเวลาการเดินทางของหนังสือ....ได้จริงหรือ 

 



กลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เรื่อง 
1. 
  

นางวิมล 
  

บ้านพวน 
  

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
  

รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2564 – 2570 

2.  นางสาวรดีพร  สุขอรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ความก้าวหน้าของการสาธารณสุขไทย 

3. นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ การวางแผนที่ดี 

4. นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ การประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐเพื่อ
ยกระดับสำนักส่งเสริมสุขภาพสู่ระบบราชการ 4.0 

5. นางสาวประภัสสร นุชนิยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานการณตัวชี้วัดยอนหลัง 3 ป(ป พ.ศ. 
2562 - 2564)ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

6. 
 
 

นางสาวทิพวรรณ  
 
 

พูลเอียด 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

7. นายพิพัฒน์ 
  
 

นาคนิกร 
 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 

ขั้นตอนการใชงานตรวจสอบขอมูลและสถิติการประชุม
ออนไลน ในโปรแกรม CISCO WebEX Meeting 
(สำหรับผู้ควบคุม - Administrator) 

8. 
 
 

นางสาวณัฏฐ์พัชร์   พ่ึงประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสำนักสงเสริมสุขภาพดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพเรื่อง การบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Management) 

9. 
 

นางสาวปราณี        พงษ์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ 
และจำเป็นต่อภารกิจสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

10. 
 

นางสาวเนตรชนก    รัตนเนตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 



 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์(ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เรื่อง 

11. 
 

นางสาวจันจิรา 
 

ทรัพย์อาภรณ์ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan  BCP) 

12. นางสาวปิยนันท ์ เกตุตรีกรณ์ พนักงานธุรการ ส 3 การจัดการประชุม 

13. นางวรัสภ์สร จั่นนงเยาว์ พนักงานพิมพ์ ส3 งานสารบรรณและงานธุรการ 
14. นางปจารดา  ดวงวิเชียร   พนักงานพิมพ์  ส3 การออกเลขหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มอำนวยการ 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เรื่อง 

1.  

นางนิภา 
  

แย้มพันธ์ 
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  

แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ประจำปีงบประมาณ 2565 

2. 
  

นางสาวจุฑารัตน์ 
  

ปฏิเวทย์ 
  

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
  

การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรค
ระบาดใหญ่  

3. นางสาวจรรยา ทองทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กระบวนการเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร 

4. นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน การควบงานพัสดุและครุภัณฑ์ทางวิชาการ การ
บริหารงานในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆตามแผนงาน หน่วย
สนับสนุนงาน   

5. นางสาววัลลีย ์ สุริยาธนรัชต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน การพิมพ์หนังสือราชการ การขอรับการสนับสนุน 
6. นางสาวพรพรรณ สมพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ การจัดซื้อจัด

จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e - 
bidding  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ของกรมบัญชีกลาง E-GP, 
http://www.gprocurement.go.thตามแผนงาน หน่วย
สนับสนุนงาน   

7. 
  

นางสาวสโรชา 
  

เถาเอ่ียม 
  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
  

แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องขั้นตอน
การเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด2.3 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

8. 
  

นางสาวจีรวรรณ 
 

จีนปรุ 
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
 

แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

9. 
  

นางสาวณภัทรชนา
กานต์ 

 ถือสมบัติมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี การซื้อตั๋วเครื่องบินจากเงินนอกงบประมาณ   
  



   กลุ่มอำนวยการ (ต่อ)  

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เรื่อง 

10. นางสาวณภาภัช 
   

  สณศิริ 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการเบิกจ่าย
ยืมเงินราชการ 

11. นางสาวอมราพร   
 

 บุญพิศิษฐ์สกุล 
 

นักจัดการงานทั่วไป 
 

รายงานตอบข้อร้องเรียนกับหน่วยงานภายใน และ
ภายนอก 

12. 
 
 
  

นางสาววิไลวรรณ   รักไร่ นักวิชาการพัสดุ การปฏิบัติงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ (การจัดซื้อจัด
จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ
กรมบัญชีกลาง (E-GP, 
httpwww.gprocurement.go.th) ตามแผนงาน หน่วย
สนับสนุนงาน 

13.  

นางสาวศิรินภา  
 

 ภู่เทศ 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

งานสารบรรณ รับ - ส่งหนังสือ  งานควบคุมครุภัณฑ์ 
จำหน่าย/โอน พัสดุประจำปี 

14. 
 
 
 
 

นางสาวหทัยรัตน์ 
 
 
 
 

เพียรเกษตรกิจ 
 
 
 
 

นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ (การจัดซื้อจัด
จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปe-
bidding ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง 
(E-GP, http://www.gprocurement.go.th) ตาม
แผนงาน หน่วยสนับสนุนงาน 

15. 
 

นางสาวรุ่งฟ้า 
 

ปัญญาไว 
 

พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 
 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม/สัมมนา 
กลุ่ม/งาน งานการและบัญชี 

16. 
 

นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 หลักการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ ตามโครงการ
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำกรมบัญชีกลาง 

17. 
 

นางมณฑา 
 

โสภาวนิตย ์
 

พนักงานธุรการ ส 3 
 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม/สัมมนา 
กลุ่ม/งาน งานการและบัญชี 



กลุ่มอำนวยการ (ต่อ) 
ลำดับที่ ชื่อ  -สกุล  ตำแหน่ง เรื่อง 

18. นางศรินทิพย์ 
 

ศรีษะเกตุ 
 

พนักงานพิมพ์  ส4 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม/สัมมนา 
กลุ่ม/งาน งานการและบัญชี 

19.  

นางสาวโฉมยง 
 

ผายพิมพ์ 
 

พนักงานธุรการ ส 3 
 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม/สัมมนา 
กลุ่ม/งาน งานการและบัญชี 

20. นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก พนักงานพิมพ์  ส3 การส่งเบิกใบสำคัญการจัดซื้อ จัดจ้าง 

21. นางสาวนัยนา ชัยพล พนักงานพิมพ์  ส3 งานสารบรรณ ของงานการเงินและบัญชี 

22. 
  

นางสาวธมนวร 
 

จันทร์แก 
 

พนักงานพิมพ์  ส3 
 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม/สัมมนา 
กลุ่ม/งาน งานการและบัญชี 

23. 
  

นายอนุศักดิ์ 
 

ทองทิพย์ 
 

ช่างถ่ายภาพ ช 2 
 

การพิมพ์หนังสือและเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ ของทาง
ราชการ 

24.  นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง พนักงานพิมพ์  ส3 งานสารบรรณ 

25. 
นายรณกฤต อาจณรงค์ พนักงานพิมพ์  ส3 การปฏิบัติงาน และขั้นตอนการลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ 

และการลาต่างๆ 

26. 
  

นางสาวสุรีรัตน์ 
 

พืชผักหวาน 
 

พนักงานธุรการ ส 4 
 

การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

27. 
 

นายชำนาญ 
 

แป้นหลง 
 

พนักงานธุรการ ส 3 
 

ผลงานเด่นหรือผลงานสำคัญที่เป็นผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา 

28.  นายอนุชิต พรหมกระแส พนักงานธุรการ ส 3 ผลิตงานโสตทัศนูปกรณ์นำเสนอในที่ประชุม 
29. นายสมศักดิ์ บัณฑิตวงศ์ พนักงานธุรการ ส 3 กระบวนการจำหน่ายรถยนต์ราชการ 

30. นายกฤตย์ ศิริรัตนพร พนักงานธุรการ ส 3 กระบวนการจัดการงานสารบรรณ การรับ ส่งหนังสือ   

31.  

นายธีรยุทธ 
 

หุ่นแจ้ง 
 

พนักงานขับรถยนต์ ส2 
 

เดินเอกสารตามกลุ่มงานและภายนอกกระทรวง  ตาม
กรมต่างๆ 

32. นายประสาร นพเมือง พนักงานขับรถยนต์ ส2 งานสารบรรณ 



 
กลุ่มอำนวยการ (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ  -สกุล  ตำแหน่ง เรื่อง 

33. 
 
 
 
 

นางสาวศุภกานต์ ตุ้มแก้ว พนักงานพัสดุ ส3 การปฏิบัติงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ (การจัดซื้อจัด
จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ
กรมบัญชีกลาง (E-GP, 
http://www.gprocurement.go.th) ตามแผนงาน 
หน่วยสนับสนุนงาน   

34. 
 

นายสุพัฒน์ 
 

นิจจะพจน์ 
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย  ส 2 
 

การปฏิบัติงานพัสดุ การควบคุมคลังพัสดุ ตามแผนงาน 
หน่วยสนับสนุนงาน   

 


