
 

                           
แผนการประเมินผลปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  ปี 2561 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 

ครั้ง วันที่ เวลา หน่วยงาน อ าเภอ ผู้ประเมิน 

1 14  สิงหาคม  2560 
      (อังคาร) 

เช้า รพ.สวนผึ้ง/สสอ.สวนผึ้ง สวนผึ้ง  
บ่าย รพ.บ้านคา / สสอ.บ้านคา   บ้านคา 

2 15 สิงหาคม  2561 
         (พุธ) 

เช้า รพ.ด าเนินฯ/สสอ.ด าเนินฯ ด าเนินฯ  
บ่าย รพ.บางแพ/สสอ.บางแพ บางแพ 

3  16  สิงหาคม  2561 
     (พฤหัสบดี)  

เช้า รพ.บ้านโป่ง/สสอ.บ้านโป่ง บ้านโป่ง  
บ่าย รพ.โพธาราม/สสอ.โพธาราม/

รพ.เจ็ดเสมียน 
โพธาราม 

4 17 สิงหาคม2561      
(ศุกร์) 

เช้า รพ.ราชบุรี/สสอ.เมือง เมือง  
บ่าย รพร.จอมบึง/สสอ.จอมบึง จอมบึง 

5 20 สิงหาคม  2561 
     (จันทร์) 

เช้า รพ.วัดเพลง/สสอ.วัดเพลง  วัดเพลง  
บ่าย รพ.ปากท่อ/สสอ.ปากท่อ ปากท่อ 

  
หมายเหตุ : 1. ก าหนดลงประเมิน หน่วยงาน 3 ระดับ ได้แก่ คปสอ.,รพ. และ สสอ. 
              2. การประเมิน รพ.สต.ทั้งหมด  วัดผลจากการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 

 
 



ก าหนดการลงพื้นที่และทมีคณะกรรมการประเมินผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ทีมที่  1  ประเมินระดับโรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ในเขตอ าเภอวัดเพลง,บางแพ, 
            ด าเนินสะดวก,ปากท่อ,เมือง,จอมบึง    

ครั้ง วันที่ เวลา หน่วยงาน อ าเภอ 

1 21 กรกฎาคม 2560 
         (ศุกร์) 

เช้า รพ.วัดเพลง/สสอ.วัดเพลง  วัดเพลง 
บ่าย รพ.บางแพ/สสอ.บางแพ บางแพ 

2 27 กรกฎาคม 2560 
       (พฤหัสบดี) 

เช้า รพ.บ้านโป่ง/สสอ.บ้านโป่ง บ้านโป่ง 
บ่าย - 

3  2  สิงหาคม  2560 
           (พุธ) 

เช้า รพ.โพธาราม/สสอ.โพธาราม     โพธาราม 

บ่าย รพ.เจ็ดเสมียน 
คณะกรรมการประเมินผลฯ  ดังนี้  

1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    ประธานกรรมการ       
2. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ  รองประธานกรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รองประธานกรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด รองประธานกรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รองประธานกรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย รองประธานกรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รองประธานกรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองประธานกรรมการ 
11. นางสาวศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
12. ทันตแพทย์ชัยรัตน์     ศรีสวรรค์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางสุภาภรณ์    มีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
14. นางสาวดวงเดือน  ก้อนทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
15. นางนงนุช       จันทศร ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
16. นายอัครวุฒิ  ศุภอักษร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
17. นายสมเกียรติ   โค้วไล้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
18. นางชฎาภรณ์    บุตรบุร ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
19. นางสาวรสสุคนธ์  บ ารุงพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรรมการ 
20. นางอัญนิกา    งามเจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
21. นายกษิณ       แดงบาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
22. นายสาโรจน์   อินทรชาติ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
23. นายอภิชาติ     ช่วยรัตน์     นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
24. เภสัชกรหญิงสินีนุช  ไกรสิงห์เดชา เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 
25. นางสาวพนิดา     โวทานัง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
26. นางประภา      วุฒิคุณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
27. นายอังกาศ    สิงห์พิทักษ์     นายช่างโยธาช านาญงาน กรรมการ 
28. นางนิศาชล    ศรีหริ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวนฤมล สุทธิแสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
  

หรือผู้แทน    
1. เภสัชกรสุพัฒน์      ตรีสุกล   เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 
2. เภสัชกรหญิงจีรฉัตรจิรวัฒนานุกูล เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ 
3. ทันตแพทย์ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
4. ทันตแพทย์หญิงณัชค์สมิน พัชรวิภาคกิจ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
5. นางจุฑามาศ    ขจายแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
6. นางปิยะนันท์   สทิวะวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน กรรมการ 
7. นางลิสา         ร้อยกรอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
8. นางจิดาภา       ฉัตรนุ่มดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
9. นางลาวัลย์       ข าแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
10. นายสิทธิศักดิ์   ค านุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
11. นางสาวสุกัญญา ธรรมรักษ์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
12. นางทิพาพรรณ   พานิชเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ 
13. นางสาวพรทิพย์  สกุลกิจบรรจง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
14. นายกัมปนาท   แก้วคง นิติกร กรรมการ 
15. นางนันทา    ชลิศราพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

 
พนักงานขับรถ 

1.นายปรีชา     บัวจุน       
2.นายสิรภพ     เผือกหอม  
3.นายจรัล       เทียนไชย  
4.นายอ านาจ   ธรรมกิจ     
5.นายศักดา     พงศ์น้อย  
6.นายปิยะ      วชิัยเมือง 
7.นายมานะ    วันจา       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ทีมที่  2  ประเมินระดับโรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในเขตอ าเภอ สวนผึ้ง, 
            บ้านคา,โพธาราม,บ้านโป่ง    

 ครั้ง วันที่ เวลา หน่วยงาน อ าเภอ 

1 26  กรกฎาคม 2560 
           (พุธ) 

เช้า รพ.ด าเนินฯ/สสอ.ด าเนินฯ ด าเนินฯ 
บ่าย รพ.ปากท่อ/สสอ.ปากท่อ ปากท่อ 

2   1  สิงหาคม  2560 
   (อังคาร) 

เช้า รพ.ราชบุรี/สสอ.เมือง เมือง 
บ่าย รพร.จอมบึง/สสอ.จอมบึง จอมบึง 

3   3  สิงหาคม  2560 
        (พฤหัสบด)ี 

เช้า รพ.สวนผึ้ง/สสอ.สวนผึ้ง สวนผึ้ง 
บ่าย รพ.บ้านคา / สสอ.บ้านคา   บ้านคา   

 
คณะกรรมการประเมินผลฯ  ดังนี้ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รองประธานกรรมการ 
3. หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด รองประธานกรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย   รองประธานกรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รองประธานกรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รองประธานกรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองประธานกรรมการ 
9. นางสาวศลาฆนันท ์หงษ์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
10. นายชัยรัตน์     ศรีสวรรค์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางสุภาภรณ์    มีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
12. นางสาวดวงเดือน  ก้อนทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
13. นายอัครวุฒิ  ศุภอักษร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
14. นางนงนุช       จันทศร ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
15. นายสมเกียรติ   โค้วไล้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
16. นางชฎาภรณ์    บุตรบุร ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
17. นางสาวรสสุคนธ์  บ ารุงพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรรมการ 
18. นางอัญนิกา    งามเจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
19. นายกษิณ       แดงบาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
20. นายสาโรจน์   อินทรชาติ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
21. นายอภิชาติ     ช่วยรัตน์     นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
22. นางสาวสินีนุช  ไกรสิงห์เดชา เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 
23. นางสาวพนิดา     โวทานัง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
24. นางประภา      วุฒิคุณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

25. นายอังกาศ    สิงห์พิทักษ์     นายช่างโยธาช านาญงาน กรรมการ 

26. นางนิศาชล    ศรีหริ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวนฤมล สุทธิแสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 

หรือผู้แทน    
1. เภสัชกรสุพัฒน์      ตรีสุกล   เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 
2. เภสัชกรหญิงจีรฉัตรจิรวัฒนานุกูล เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ 
3. ทันตแพทย์ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
4. ทันตแพทย์หญิงณัชค์สมิน พัชรวิภาคกิจ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
5. นางจุฑามาศ    ขจายแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
6. นางปิยะนันท์   สทิวะวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน กรรมการ 
7. นางลิสา         ร้อยกรอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
8. นางจิดาภา       ฉัตรนุ่มดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
9. นางลาวัลย์       ข าแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
10. นายสิทธิศักดิ์   ค านุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
11. นางสาวสุกัญญา ธรรมรักษ์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
12. นางทิพาพรรณ   พานิชเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ 
13. นางสาวพรทิพย์  สกุลกิจบรรจง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
14. นายกัมปนาท   แก้วคง นิติกร กรรมการ 
15. นางนันทา    ชลิศราพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

 
พนักงานขับรถ 

1.นายปรีชา     บัวจุน       
2.นายสิรภพ     เผือกหอม  
3.นายจรัล       เทียนไชย  
4.นายอ านาจ   ธรรมกิจ     
5.นายศักดา     พงศ์น้อย  
6.นายปิยะ      วชิัยเมือง 
7.นายมานะ    วันจา       
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