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กลุ่มการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
ภายใต้กิจกรรมการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส ภายใต้กิจกรรมการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค รวม 63 หน่วยงาน 
จ าแนกเป็น (1) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 24 หน่วยงาน และ 
(2) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 39 หน่วยงาน  
จัดตั้งกลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส ภายใต้กิจกรรม การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ภายหลังจากการประชุมชี้แจง
การด าเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบการประเมินผลตาม  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน มิติการพัฒนาองค์การ 
น้ าหนักร้อยละ 3 และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดดังกล่าว มีมาตรฐานเดียว 
และเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีเจตนารมณ์และรายละเอียดในการร่วมกันบริหารงาน 
ที่โปร่งใส ภายใต้กิจกรรมการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังนี้ 

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 
ในการจัดตั้งกลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  
รวม 63 หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส ภายใต้กิจกรรมการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ของหน่วยงานมีวัตถปุระสงค์ส าคัญในการจัดตั้งกลุ่มดังนี้ 

1. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภาค ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายก าหนด และก าหนดเป็นมาตรการส าคัญในการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส ลดโอกาสการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภาค ด าเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน เป็นการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 

3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่
ภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและคู่สัญญา 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เพื่อให้ …
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 4. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ 
ในส่วนภูมิภาค ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ น ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 5. เพ่ือร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ิมความโปร่งใสสะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที ่
 
 ข้อ 2 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ในการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
และที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 63 หน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานด าเนินการ 
 (1) ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ 
และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณีหน่วยงานได้ก าหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 และได้รับงบประมาณตามที่บรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 รวมถึงได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน) 
 (2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานด าเนินการ 
 (1) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เสนอผู้บริหารอนุมัติ
แผนฯ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 (๒) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ เสนอผู้บริหารอนุมัติ พร้อมขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานด าเนินการ 
 (1) น าส าเนาหนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ ที่มีการขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามขั้นตอนที่ 2 (1) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print 
Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
  - ให้น าส าเนาหนังสือตามข้อ (1) และส าเนา Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ส่งให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ และส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ santana.k1986@gmail.com  
 (2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค 
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

(3) หน่วยงาน … 
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 (3) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ 
วสส.) จัดส่งเฉพาะส าเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อ  
จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามข้ันตอนที่ 2 (2) ส่ง  
   (3.1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
แล้วแต่กรณี (เฉพาะแผนฯ) และ 
   (3.2) ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้ันตอนที่ 2 (2) ที่ santana.k1986@gmail.com  
  (4) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดส่งส าเนาแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)  
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  
   (4.1) ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้ันตอนที่ 2 (2) ที่ santana.k1986@gmail.com  
   (4.2) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  ส่งส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณ ี(เฉพาะแผนฯ) 
  (5) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง และที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ พร้อม Print 
Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
 
   การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)  
   ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ด าเนินการดังนี้ 
  (6) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้ งอยู่ 
ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
   (6.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 
ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print 
Screen หลักฐานการเผยแพร่  
   (6.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (6.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่santana.k1986@gmail.com  
   (6.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส.  ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี  
   (6.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  ตามข้อ (6.3) ส่งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที ่
santana.k1986@gmail.com  
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 ... 
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   ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560) ด าเนินการดังนี้ 
  (7) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้ งอยู่ 
ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
   (7.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 
ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print 
Screen หลักฐานการเผยแพร่  
   (7.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (7.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com  
   (7.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี  
   (7.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  ตามข้อ (7.3) ส่งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที ่
santana.k1986@gmail.com  
 
  การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
   (8) หน่วยงานด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕60 ดังนี้ 
    (8.1) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560) เสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ 
    (8.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (8.1) และส าเนาหลักฐาน  Print Screen  ส่ งให้ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com  และส่งรายงาน
เป็นเอกสาร 
 ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานด าเนินการ 
 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560) 

 (1) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้ งอยู่ 
ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
  (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 

ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print 

Screen หลักฐานการเผยแพร่  
   (1.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (1.1) และส าเนาหลักฐาน Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ  ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่santana.k1986@gmail.com 
   (1.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส.  ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี  
   (1.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  ตามข้อ (1.3) ส่งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที ่
santana.k1986@gmail.com  
 

ไตรมาสที ่… 
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   ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) 
  (2) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และที่ตั้ งอยู่ 
ส่วนภูมิภาค (วพบ. และ วสส.) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ดังนี้ 
   (2.1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม 

ขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print 

Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
   (2.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (2.1) และส าเนาหลักฐาน  Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที ่santana.k1986@gmail.com 
   (2.3) ส าหรับ วพบ. และ วสส.  ส่งรายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  
   (2.4) ส าหรับ วพบ. และ วสส. ส่งส าเนาหนังสือที่ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและแต่กรณี  ตามข้อ (2.3) ส่งในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที ่
santana.k1986@gmail.com 
 
   การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
   (3) หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 และ 
    (3.1) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) เสนอผู้บริหาร
รับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตน ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อม Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
    (3.2) ส าเนาหนังสือตามข้อ (2.1) และส าเนาหลักฐาน  Print Screen ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com  
 ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานด าเนินการ 
 (1) วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และวิเคราะห์ผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖  
(ถ้ามี) ตามแบบการวิเคราะห์ผลฯ ที่ก าหนด 
  (1.1) เสนอผู้บริหารรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และ/หรือผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ (ถ้ามี) พร้อมขออนุญาตน าผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่  
  (1.2) ส่งผลการวิ เคราะห์ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ santana.k1986@gmail.com  
  (1.3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ น าผลการวิเคราะห์ฯ ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ 
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ข้อ 3 รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
1) นายสถาพร  รัตนเทพี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
2) นางสมจิตต์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
3) นางสาวธินีย์รัฐ  เตียบฉายพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4) นางสาวเบญญาดา  จันทร์คง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
5) นางสาวศุทธินี  ชวัลทยาธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6) นางอังคณา  สุขวิสิฏฐ์ พนักงานพิมพ์ ส3 
7) นางสาวทัศนีย์  ศรีใจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8) นางปรานี  แก้วฤทัย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
9) จ่าเอกพรชัย  ปอสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
10) นางสาวฉวีวรรณ  ส าเภา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
11) นายเกียรติศักดิ์  พวงกระจาย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
12) นางสาวสุพาพร  เย็นระยับ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
13) นางสาวจันทร์เพ็ญ  พันโนราช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
14) นางสาวปนัดดา  จันทะแจ้ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
15) นางสาวนฤมล  แสงบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
16) นางสาวชุติรัตน์  แจ้งเจริญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
17) นางสมใจ  สัตย์ดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
18) นางสาวสุพิชญ์นันท์ เขียวกุ้ง เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 
19) นางศิราณี  ไมทอง นักทรัพยากรบุคคล 
20) นางสาวยุวดี  ศรีเมือง นักทรัพยากรบุคคล 
21) นางสาวพิศมัย  อภิรักษ์นาคกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
22) นางสาวอุทัยวรรณ  บรรณวิจิตรเลขา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
23) นางสุดา  ทองผดุงโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
24) นายสิทธิศักดิ์  รอดเกิด นิติกรช านาญการพิเศษ 
25) นายปิยะวัฒน์ ศิลปะรัศมี นิติกรช านาญการพิเศษ 
26) นายวิชญ์  แจ่มกระจ่าง นิติกรช านาญการพิเศษ 
27) นายอนุชา  กาศลังกา นิติกรช านาญการพิเศษ 
28) นายกิตติ  พวงกนก นิติกรช านาญการพิเศษ 
29) นางสาวพัตรพิมล  น้ าค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
30) นางไพเราะ  อุบลวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
31) นางสมฤดี  ยิ้มใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
32) นางสาวศิริวรรณ์  จันทร์ตื้อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
33) นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
34) นายเกตุแก้ว  แก้วใส นิติกรช านาญการ 
35) นายไวพจน์  แสนใจธรรม นิติกรช านาญการ 
36) นางราศินี  ช้างวัลย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
37) นายธีรเดช  ศุภรมย์ศรี เจ้าพนักงานธุรการ 

38) นางอัจฉรา ...
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38) นางอัจฉรา  เทพสุด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
39) นางเอ้ือมพร  จันทร์ทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
40) นางเนาวรัตน์  สัจจากุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
41) นางสาวทยภร  วงศ์ศรีวิจิตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
42) นางสาวเครือพันธุ์  บุกบุญ  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
43) นางสาวอรพิน  ศรีวิชัย  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

  44) นางสาววราลักษณ์  ราชค า  นักจัดการงานทั่วไป 
45) นางสาวกาญจน์นภา  แก้วคง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
46) นางสาวชนิดาภา  นิยมทอง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
47) นางสาวดวงหทัย  ชลสินธุ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
48) นางภารวี  แก้วพันนา  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
49) นางสุวรรณา  เจริญสวรรค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
50) นางสาวเกศกนก  มงคลพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
51) นางกานต์สิริ  แป้นหยูรัตน์  พนักงานพิมพ์ ส2 
52) นายพิทักษ์พล  บุณยมาลิก  ผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 
53) นางภาวนา  อังคสิทธิ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 
54) นายวิเชียร  เทียนจารุวฒันา  รองผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 
55) นายภูวดล  กิตติวัฒนาสาร  รองผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 
56) นายชุมพล  นุชผ่อง   รองผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 
57) นายธนะวัฒน์  วงศ์ผัน  รองผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 
58) นางแก้วตา  ธานีรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
59) นายวัลลภ  คชบก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
60) นางวรรณี  ไวตรวจโรค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
61) นางอุทัย  เกษรา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
62) นางนงลักษณ์  ยะสะกะ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
63) นายปาณสาร  นวลอุทัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
64) นางพิกุล  สังสุทธิ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
65) นายจิรพันธุ์  นามเสนาะ  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
66) นางทิพภา  ปุณสีห์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
67) นางสุมาลี  ศักดิ์ผิวฝาด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
68) นางจิรภฎา  วานิชอังกูร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
69) นายเจตภาส  ไชยะกุล  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ 
70) นางสาวปราณี  อยู่ยิ้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
71) นางสาวเนตรดาว  กันสีชา  นักวิชาการพัสดุ 
72) นายรายิน  อโรร่า   ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
     แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
73) นางสาวนิรัชรา  ด่านสวสัดิ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
74) นายสุกิจ  ภู่รัก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 

75) นางรัตติยา ...  
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75) นางรัตติยา  ฤทธิรงค์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
76) นางวิลาสินี  พลพาหะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
77) นางเรวดี  โกมารสถิต  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
78) นางวรรณา  มหาพล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
79) นางสาวอารีนันต์  แซจอหอ  นักวิชาการศึกษา 
80) นางสาวพชรพร  หฤษฎ์นิธิพร  นักวิชาการศึกษา 
81) นางสาวสุวิมล  เขียวมา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
82) นายคมสันต์  ไกรเวช   นักวิชาการศึกษา 
83) นางสาวเบญจวรรณ  ออเพชร   นักวิชาการศึกษา 
84) นายอนุชา  พูดเพราะ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
85) นางสาวดวงมณี  เพิกแย้ม  (จ้างเหมา) งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
86) นางวิยะดา  เจริญการยนต์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
87) นางสมปอง  สายเพ็ชร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
88) นายภูษิต  ประคองสาย  ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
89) นางฐิติบดี  เสนสอาด  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
90) นายนัฏฐพล  มั่งคั่ง   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
91) นายบรรลุ  ศุภอักษร   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
92) นางสาวชัญญา  หล่อวงศ์ไพบูลย์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
93) นางสาวปราณิศา  หงส์สนั่น  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
94) นางนิตยา  ศรีนาม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
95) นายเอกพจน์  ทองจันทร์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
96) นางกัญจน์ณัฎฐ์  สังข์นาค  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
97) นางอุทุมพร  ช้างอาจหาญ  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
98) นางสาวจิรวรรณ  แห้วเพ็ชร  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
99) นางธีรดา  สุธีรวุฒิ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
100) นางสุมาลี  เชาวลิต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
101) นางรัตนา  กรรมแต่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
102) นางกนกอร  บุญมาก  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
103) นายนิชฌาน  เทือกปัญโญ  นักจัดการงานทั่วไป 
104) นางสาวนงคราญ  สีหานาม  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
105) นางสาวรสรินทร์  บุญเหลี่ยม นักวิชาการพัสดุ 
106) นางสุมณี  ศรีเงินยวง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
107) นางวิไลวรรณ  นาเงิน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
108) นางสาวประไพ  กนิษฐายน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
109) นางไปรมา  ไวทยาชีวะ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
110) นางภคนันท์  สุขวงษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
111) นายธีรจิตร์  สุมา   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
112) นางสาวเพ็ญศิริ  ด้วงรัตน์  นักจัดการงานทั่วไป 
 

113) นายไพบูลย์ ... 
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113) นายไพบูลย์  เอ่ียมข า   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนบัสนุนอาหารปลอดภัย 
114) นางนิธิวดี  บัตรพรรธนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
115) นางสาวนันทยา  ดอนสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
116) นางสาวสุกัญญา  มีสมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุข 
117) นางสาวกัญญารัตน์  กรรณสูต นักวิชาการสาธารณสุข 
118) นางสาววีรยา  แก้วกลม  นักวิชาการสาธารณสุข 
119) นายธีรยุทธ  มงคลมะไฟ  นักวิชาการสาธารณสุข 
120) นางสาวพรรณิภา  พิลึก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
121) นางสาวรมิดา  บุญทา  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
122) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
123) นางสาวนิตยา  เหล่าชา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
124) นายสัญทนา  นาท่ม  นักทรัพยากรบุคคล 
125) นางสาววรรณี  ตปนียากร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ 
126) นางสาวกัลยารัตน์  อนนท์รัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
127) นางสาวจันทร์เพ็ญ  นิลวัชรมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
128) นางไขนภา  แก้วจันทรา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
129) นางสาวเข็มเพชร  บุญสุนทรกุล นักจัดการงานทั่วไป 
130) นางสาวพรรณี  จันทรังษี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
131) นางสาวเบญญาภา  นิ่มเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
132) นางสาวนภัสวรรณ  นามวงศ์ นักวิชาการพัสดุ 
133) นางสาวมณีรัตน์  สุดใจ  นักจัดการงานทั่วไป 
134) นางวิไลวรรณ  วัฒนานนท์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
135) นางจตุพร  ใจยะสิทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
136) นางมยุรี  มีชัย   นักวิชาการพัสดุ    
137) นางสาวสุภัสสร  ยอดประทุม พนักงานพัสดุ    
138) นางอารีย์  จงใจ   พนักงานพัสดุ    
139) นางสาวศุกร์ใจ  เจริญสุข  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีจักรีรัช 
140) นางสาวปิยฉัตร  อุปัชฌาย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
141) นางสาวสุชาดา  วันเพ็ญ  นักวิชาการพัสดุ    
142) นางเพ็ญรุ่ง  เกิดสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
143) นางบังอร  ศิริสกุลไพศาล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
144) นางสาวสุกัญญา  ปานช้าง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
145) นางสาวพัชรา  เกษมโสต  นักวิชาการพัสดุ    
146) นางโชติกา  งามกลิ่นเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
147) นางสรวงทิพย์  ภู่กฤษณา  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  
148) นางพัชรพิมล  ดีรุณ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
149) นางธนฤมล  สุทธิพงษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

150) นางนิชาภา ... 
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150) นางนิชาภา  เพ็ชรประไพ  นักวิชาการพัสดุ    
151) นายวิโรจน์  เทียมชาต ิ  เจ้าพนักงานพัสดุ  
152) นางสมทรง  มณีรอด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
153) นายรังสรรค์  ศักดิ์ชัยนานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
154) นางจันทนา  วงศ์พันธุ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
155) นางศยามล  ภู่เรือน  นักวิชาการพัสดุ    
156) นางสาวนภาพร  ชะม้อย  นักวิชาการพัสดุ    
157) นางวราพร  วันไชยธนวงศ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
158) นางวรรณภา  พิพัฒธ์ธนวงศ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
159) นางสาวแพรวระพี  เรืองเดช รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ   
160) นางสาวสายฝน  สฤษดิกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา  
161) นางปลื้มจิต  โชติกะ  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย   
162) นางณัฐปาลิน  นิลเป็ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์  
163) นายทวี  เรืองโฉม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
164) นางปิยฉัตร  ชื่นใจ   นักวิชาการพัสดุ    
165) นางศิริเนตร  สินเปียง  นักวิชาการพัสดุ    
166) นางสุพิศ  ประคองยศ  นักวิชาการเงินและบัญชี   
167) นางสุภรณ์  แสงอินทร์  เจ้าหน้าที่พัสดุ    
168) นางฐิติรัตน์  ทองอินทร์  วิทยาจารย์ช านาญงาน   
169) นางสาวมงกุฎรัตน์  เขื่อนสุวงค์ เจ้าพนกังานพัสดุปฏิบัติงาน   
170) นางสมจิตร  สิทธิวงศ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
171) นางดรุณี  ศุภมณี   หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ  
172) นางจีราภรณ์  โชติพฤกษ์ชูกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป   
173) นางยุภา  อุดแก้ว   เจ้าหน้าที่พัสดุ    
174) นางอรวรรณ  บูรณเครือ  เจ้าหน้าที่พัสดุ    
175) นางสาวศิริวราภรณ์  บญุศรี  เจ้าหน้าที่พัสดุ    
176) นางสาวกรณ์ศศิร์  ศิริสุวรรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ    
177) นางยุพิน  ทรัพย์แก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
178) นางสาวจามจุรี  แซ่หลู่  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
179) นางจิตฤดี  รอดการทุกข์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
180) นายธนรัตน์  ชูสม   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
181) นางสาวมัณฑนา  เหมชะญาติ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนพรัตน์วชริะ 
182) นางสาวสุรี  ขันธรักษวงศ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
183) นางสาวพีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  
184) นางสุนันทา  ทองพัฒน์  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 
185) นางสาวเบญจมาศ  ศิริกมลเสถียร รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย   
186) นางสุชีวา  วชิัยกุล   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต  
187) นางสาวนันทิยา  ปรีชาเสถียร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

188) ... 
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188) นายพิภพ  ดีแพ   วิทยาจารย์ปฏิบัติการ   
189) นายกิติพงษ์  พินิจพันธ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
190) นางสาวสุทธาทิพย์  ทุมมี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
191) นางสาววินิจ  เมืองดู่  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
192) นางชตาทิพย์  บัวลอย  นักวิชาการพัสดุ    
193) นางบ ารุง  บัวสุนทร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
194) นายทศพล  บุญธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
195) นางสาวสุรีรัตน์  อุดเจริญ  นักวิชาการการเงินและบัญชี   
196) นางสมใจ  สิงห์ป้อม  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ   
197) นางสุณิสา  กิจวิถี   เจ้าหน้าที่พัสดุ    
198) นายนิกร  จันภิลม   วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ 
199) นางสาวจิตติมา  ขวัญเมือง  นักวิชาการพัสดุ 
200) นางสาวรุ่งรัชนี  ช านิธรุการ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
201) นางสาวสุวรรณดี  ขุนทาวดี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
202) นางสาวอุทัยวรรณ  หนูจันทร์ นักวิชาการพัสดุ    
203) นางสาวสาวิตรี  เล๊ะนุ ๊  นักวิชาการพัสดุ    
204) นางเพลินตา  พรหมบัวศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
205) นางวิรดา  อรรถเมธากุล  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ   
206) นางสาวสาคร  ปานพายัพ  พนักงานการเงินและบัญชี   
207) นางสาวชาลิสา  รักษาวงศ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ    
208) นางสุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
     สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
209) นางสาวแพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
210) นายณัฐธวัช  มะโนวรรณ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
211) นางสาวศรีวรรณ  สุพรรณสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
212) นางสาวฉัตราภรณ์  เจตกสิกร นักวิชาการพัสดุ 
213) นางวันณิกา  ขันทอง  นักทรัพยากรบุคคล  
214) นางลัดดาวัลย์  ไวยสุรสิงห์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 
215) นางสาวศิริพร  ชุดเจือจีน  รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
216) นางสุภาวดี  นพรุจจินดา  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ   
217) นางสาววิลาวัณย์  ธนวรรณ  รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและผลงานวิชาการ 
218) นายจักรกฤษณ์  ลูกอินทร์  รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา  
219) นางสาววรางคณา  คุ้มสุข  รองผู้นวยการกลุ่มบริการวิชาการ  
220) นายภิญโญ  อ าไพ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
221) นางสาวจิตติมา  โพธิ์ไพจิตร  นักวิชาการพัสดุ    
222) นางสาวมยุรี  สมจิตร์  นักวิชาการพัสดุ    
223) นางสาวเพ็ญศรี  ทองเพชร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
     สุราษฎร์ธานี 
 

224) ... 
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224) นางอติญาณ์  ศรเกษตริน รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
225) นางวรรณดี  เสือมาก รองผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

และประกนัคุณภาพ 
226) นางสาวพวงเพ็ญ  เผือกสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  
227) นางรุ่งนภา  จันทรา รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย  
228) นางพนิดา  อาวุธ  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 
229) นางสาวลินดา  คล้ายปักษี  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
230) นายอ านวย  ธัญรัตน์ศรีสกุล  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
231) นางเพ็ญพักตร์  รัตนบุรี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
232) นางสาววรณี  นาคขู เจ้าหน้าที่พัสดุ  
233) นางวียรัตน์  มีนะพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
234) นางเพ็ญจมาศ  ค าธนะ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 

จังหวัดเพชรบุรี 
235) นางสาววารุณี  เกตุอินทร์  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
236) นางสาวชุติมา  มณีรัตน์  นักวิชาการพัสดุ  
237) นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  ทองใบ นักวิชาการพัสดุ  
238) นางสุชาดา  นิ้มวัฒนากุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
239) นางพูลสุข  ผิวศิริ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
240) นางอนัญญา  สิงห์จาน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
241) นางล ายอง  ศรีจันทร์ พนักงานพิมพ์ ส 4 
242) นางจันทร์เพ็ญ  เครือเพ็ชร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
243) นางศิริ  วัฒนธีรางกูร ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดขอนแก่น 
244) นายวีระชาติ  ยุทธชาวทิย์  ทันตแพทย์ (ด้านการสอน) ช านาญการพิเศษ 
245) นางศุภากร  ไชยวงษ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
246) นางสาวปรียาภัทร  ศรีอาจ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
247) นายชาญณรงค์  บุตรตาสี  พนักงานรับโทรศัพท์  
248) นางนงลักษณ์  กุญแจทอง  พนักงานพิมพ์ 3  
249) นางหัตทัยมาส  วรรณประภา นักวิชาการพัสดุ  
250) นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์  วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ 
251) นายชรินทร์  เย็นใจ วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ 
252) นางสาวอุทัยวรรณ  เจริญสุข วิทยาจารย์ช านาญการ  
253) นางฐิติมา  เดียววัฒนววิัฒน์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
254) นายบุญมี  โพธิ์ค า  เภสัชกรช านาญการ 
255) นางสาวประไพ  นันทโกวัฒน์ วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ 
256) นายด ารงศักดิ์  สอนแจ้ง  วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ 
257) นางกนกวรรณ  มัธยมานันท์  นักจัดการงานทั่วไป 

258) ... 
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