
 
 
 

 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ที่ 3738/2559 

 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินหลักฐำนตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
   (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) 
   ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
 

   กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม  
และสร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็ง  
และมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บรรจุ
อยู่ในแผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส และบรรจุอยู่ในประเด็นกำรตรวจรำชกำรคณะที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 85) ก ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement 
: PA) ของผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขทุกระดับท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ 4 ด้ำน ด้ำนบริหำรเป็นเลิศ 
ด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) มุ่งสู่เป้ำหมำย “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบ
สุขภำพยั่งยืน” ซึ่งกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน เป็นหัวใจส ำคัญในประเด็นกำรตรวจรำชกำรคณะที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ต้องอำศัยผู้ตรวจ
ประเมินที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรประเมินหลักฐำนตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment) จึงเห็นสมควรยกเลิก (1) ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ที่ 264/2559 ลงวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับ 
เขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  (2) ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 434/2559 
ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 (เพ่ิมเติม) (3) ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 510/2559 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2559 เรื่อง แก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
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(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 8 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และ (4) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 434/2559 ลงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 
2559 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 11 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เพ่ิมเติม) และแตงตั้งผูตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ ระดับเขตสุขภาพ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 1. ผูตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment) ระดับเขตสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 

    เขตสุขภาพท่ี 1 
    1) นายนรินทร  เอมกลิ่น  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      โรงพยาบาลนครพิงค 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
    2) นางอุไร  พิงษนิกร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
    3) นางสุรีย  ลิขิตลิขสิทธิ์  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
    4) นางสุปราณี ดิษยะกมล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
       สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

   เขตสุขภาพท่ี 2 
    5) นางอัญชุลี พิมพประสานต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
    6) นายศุภมิตร  ปาณธูป  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ 
    7) นายเมฆ  อินมา  นิติกรชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
    8) นายพชร  มาเทียน  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 

   เขตสุขภาพท่ี 3 
    9) นายสุเทพ  นาคนาม  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 
     10) นายศุภภมร  บุญเสริม  นิติกรชํานาญการ    
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
     11) นายอํานวย  บุญเพชร  นิติกรชํานาญการ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
     12) นายวีระศักดิ์  วิริยาภรณประภาส นิติกรชํานาญการ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
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   เขตสุขภำพท่ี 4  
     13) นำงฉวีวรรณ  นำคอุไร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปทุมธำนี 
     14) นำยสมพงษ ์ พลังฤทธิ์  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
     15) นำงสมพร  วงศ์ทองค ำ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
     16) นำยบัณฑิต  บุญกระเตื้อง  นิติกรช ำนำญกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปทุมธำนี 

   เขตสุขภำพท่ี 5 
     17) นำงทิพวรรณ  ประกอบทรัพย ์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
     18) นำยเสริมศักดิ์  นำคเงิน  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 
     19) นำยณรงค์ พุทธรักษำ  นิติกรช ำนำญกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
     20) นำยนิคม  เสือดำว   นิติกรช ำนำญกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี 

   เขตสุขภำพท่ี 6 
     21) นำยสุรัตน์  ส ำรำญฤทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
          โรงพยำบำลพุทธโสธร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
     22) นำยกิตติ  กิตติเวช   สำธำรณสุขอ ำเภอขลุง 
          รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี  
          (ด้ำนบริหำร)  
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 
     23) นำงสำวอุษำ  อิศรำงกูร ณ อยุธยำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง 
     24) นำงสำวศศิธร  ศรีประดิษฐ์  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
          โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี 

   เขตสุขภำพท่ี 7 
     25) บุญมี  โพธิ์สนำม   นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
     26) นำงจรรยำภรณ์  รัตนโกศล  นำยแพทย์เชี่ยวชำญ 
          โรงพยำบำลขอนแก่น 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น 
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     27) นายเสนห  บูรณวรศิลป  นายแพทยเชี่ยวชาญ 
          โรงพยาบาลมหาสารคาม 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
     28) นายธนสิทธิ์  ไพรพงษ  นายแพทยเชี่ยวชาญ 
          โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
     29) นายพุทธา  ศรีเกิน   นิติกรชํานาญการพิเศษ  
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
     30) นางศิริธร  ยอดสะอึ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
          โรงพยาบาลน้ําพอง 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
     31) นายนิพนธ  วงศตา   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
     32) นายประคอง  กองทุงมน   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
          โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
     33) นายวิทวัส  ละอองทอง  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
     34) นายณัฐพงษ  ลือฉาย   นิติกรชํานาญการพิเศษ  
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
     35) นางศรารักษ  โกวิทย    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
          สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 7  

   เขตสุขภาพท่ี 8 
     36) นางสาวกรรณิกา  สตารัตน  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
     37) นายประมวลศิลป  บุพศิริ  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
     38) นายสุภาพ โพนสิงห  นิติกรชํานาญการพิเศษ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
     39) นายมีชัย  สุวรรณไตร  นิติกรชํานาญการ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
     40) นางสาวสุดารัตน  ประสานญาติ นิติกรชํานาญการ 

         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
     41) จ.อ.ทวี คุณรัตน   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
     42) นางสาวนัฐชานันท ศรีอาษา  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 
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   เขตสุขภาพท่ี 9 
     43) นายจักรกฤษณ  ศรีสุวรรณ  นิติกรชํานาญการ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
     44) นายคเนศ  วงษา   นิติกรปฏิบัติการ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
     45) นางสาวชุติมา  โตนดง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
     46) นายศรัณย พงษสําลี  นายชางเทคนิคชํานาญงาน 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

   เขตสุขภาพท่ี 10 
     47) นายวันชัย  เหลาเสถียรกิจ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
     48) นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
         (ดานสงเสริมพัฒนา)  
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
     49) นางสาวอุทัย  สมบูรณ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
     50) นายกันตภณ  เตชะสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
     51) นายอุดมศักดิ์ แกวจันทรวงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
     52) นายประเทือง  คําภานันต  นิติกรชํานาญการ  
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 
     53) นางวีรญา  บํารุงสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
   54) นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
         สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 10 

   เขตสุขภาพท่ี 11 
     55) นางอนงค หงษทอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
     56) นายรุงโรจน  เทือใหม  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 
     57) นางอัจฉรา  รังสฤษติกุล  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     58) นางสาววรรณดี  ศุภวงศานนท นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
         สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 11 สุราษฎรธานี 
     59) นางสาวรุงฤดี  แกวชลคราม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
         สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 11 สุราษฎรธานี 

เขตสุขภาพท่ี 12 … 
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