
หนาท่ีวเิคราะหนโยบายและ            แผน ๗ 
 ว. 

 
 

 
คําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ท่ี             / ๒๕61 
เรื่อง  การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกลุมแผนงาน 

 

---------------------------------------- 
 

    ตามท่ี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีนโยบายใหทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสรางภายในหนวยงาน
ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบภายในกลุมแผนงาน เปนไปดวยความเรียบรอย การมอบหมายหนาท่ีมีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของกลุมแผนงาน ดังนี้ 

 1.  งานบริหารงานท่ัวไป 
  ประกอบดวย 
   1) นางสาวอัมพร ยิ่งไพฑูรย ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
     หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 
   2) นายสุพจน สวางดี ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
   3) นางณภัค อํานวย ตําแหนง พนักงานธุรการ ส 3 
   4) นางสมพร เฉ่ือยฉํ่า ตําแหนง พนักงานพิมพ ส 3 
   5) นางสาวธีรพร รูปดีเหมาะ ปฏิบัติงานดานพัฒนาวิชาการ  

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒) งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3) งานบริหารจัดการเทคโนโลยี 
   4) งานบริหารการใชงบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
   5) งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
   6) งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณประจําปของหนวยงาน 

   7) งานติดตาม กํากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและงบประมาณของ   
           หนวยงาน 

   8) งานคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
   9) งานพัฒนาองคกร 
   10) งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

2. งานแผนงาน... 
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 2. งานแผนงานและงบประมาณ 
  ประกอบดวย 
   1) นายประวิทย เกตุทอง ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     หัวหนางานแผนงานและงบประมาณ 
   2) นางจันทรทิพย พงษสนาม ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     (ชวยราชการกรมสุขภาพจิต) 
   3) นายสุรเชษฐ ขันธิโชติ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   4) นางสาวจิตราภรณ อุตมาตย ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   5) นางจรรยา ศิริวัฒนสกุล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   6) นางสาวสันตสินี ชุมเมืองปก ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   7) นายอดิศร บัวตูม ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   8) นายไตรเทพ เต็มหิรัญ ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและจัดทําแผน 

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และยุทธศาสตรดานระบบบริการสุขภาพ 
   2) งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะยาว ระยะสั้น แผนปฏิบัติการ 
   3) งานจัดทําแผนคําของบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   4) งานบริหารแผนงาน โครงการ 
   5) งานบริหารงบประมาณ 
   6) งานใหคําปรึกษาและถายทอดความรู ความเขาใจดานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
         แผนปฏิบัติการ และแผนคําของบประมาณ 
   7) งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3. งานตดิตามและประเมินผล 
  ประกอบดวย 
   1) นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
     หัวหนางานติดตามและประเมินผล 
   2) นายนพดล ครุธนอย ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     (ชวยราชการในรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
     นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ) 
   3) นางจุฑารัตน ทับวงษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   4) นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   5) นายธานี มูลประดับ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   6) นางสาวยุวดี มูลทองชุน ปฏิบัติงานดานพัฒนาวิชาการ 
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  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานติดตาม กํากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
   2) งานพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
   3) งานนิเทศและตรวจราชการ 

   4) งานใหคําปรึกษาและถายทอดความรูความเขาใจดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
          ตามแผน 

   5) งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. งานวิชาการ 
  ประกอบดวย 
   1) นางสาวยุวลักษณ ขันอาสา ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     หัวหนางานวิชาการ 
   2) นางปยะฉัตร ปาลานุสรณ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   3) นางสุรัสษา พรหมทอง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   4) นางสาวธิดารัตน แวงวรรณ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   5) นางสาววีนา นนทฤาชา ปฏิบัติงานดานพัฒนาวิชาการ 

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   2) งานบูรณาการ และพัฒนาระบบเครือขายวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหเขาสู  
                        มาตรฐาน ฐานขอมูลวารสารไทย 
   3) งานจัดทําฐานขอมูลงานวิชาการ และนวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ 
   4) งานสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหเกิดการจัดการความรู และขับเคลื่อนใหเปนองคกรแหง 
         การเรียนรู 
   5) งานใหคําปรึกษาขอเสนอแนะดานการพัฒนางานวิชาการ และนวัตกรรมดานระบบบริการ 
                         สุขภาพ 
   6) งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5.  นางสาววิภาวี ทองแกว   ปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณ 

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) ใหคําปรึกษาดานแผนงานและงบประมาณ 
   2) ใหคําปรึกษาดานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 6. คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ หรือมีขอความตรงกับคําสั่งนี้ใหยกเลิกและใชคําสั่งนี้แทน 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   

   สั่ง ณ วันท่ี            มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
 

 



หนาท่ีวเิคราะหนโยบายและ            แผน ๗ 
 ว. 

 
 

 
คําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ท่ี             / ๒๕61 
เรื่อง  การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกลุมแผนงาน 

 

---------------------------------------- 
 

    ตามท่ี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีนโยบายใหทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสรางภายในหนวยงาน
ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบภายในกลุมแผนงาน เปนไปดวยความเรียบรอย การมอบหมายหนาท่ีมีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของกลุมแผนงาน ดังนี้ 

 1.  งานบริหารงานท่ัวไป 
  ประกอบดวย 
   1) นางสาวอัมพร ยิ่งไพฑูรย ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
     หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 
   2) นายสุพจน สวางดี ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
   3) นางณภัค อํานวย ตําแหนง พนักงานธุรการ ส 3 
   4) นางสมพร เฉ่ือยฉํ่า ตําแหนง พนักงานพิมพ ส 3 
   5) นางสาวธีรพร รูปดีเหมาะ ปฏิบัติงานดานพัฒนาวิชาการ  

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒) งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3) งานบริหารจัดการเทคโนโลยี 
   4) งานบริหารการใชงบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
   5) งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
   6) งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณประจําปของหนวยงาน 

   7) งานติดตาม กํากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและงบประมาณของ   
           หนวยงาน 

   8) งานคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
   9) งานพัฒนาองคกร 
   10) งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

2. งานแผนงาน... 
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 2. งานแผนงานและงบประมาณ 
  ประกอบดวย 
   1) นายประวิทย เกตุทอง ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     หัวหนางานแผนงานและงบประมาณ 
   2) นางจันทรทิพย พงษสนาม ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     (ชวยราชการกรมสุขภาพจิต) 
   3) นายสุรเชษฐ ขันธิโชติ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   4) นางสาวจิตราภรณ อุตมาตย ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   5) นางจรรยา ศิริวัฒนสกุล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   6) นางสาวสันตสินี ชุมเมืองปก ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   7) นายอดิศร บัวตูม ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   8) นายไตรเทพ เต็มหิรัญ ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและจัดทําแผน 

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และยุทธศาสตรดานระบบบริการสุขภาพ 
   2) งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะยาว ระยะสั้น แผนปฏิบัติการ 
   3) งานจัดทําแผนคําของบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   4) งานบริหารแผนงาน โครงการ 
   5) งานบริหารงบประมาณ 
   6) งานใหคําปรึกษาและถายทอดความรู ความเขาใจดานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
         แผนปฏิบัติการ และแผนคําของบประมาณ 
   7) งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3. งานติดตามและประเมินผล 
  ประกอบดวย 
   1) นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
     หัวหนางานติดตามและประเมินผล 
   2) นายนพดล ครุธนอย ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     (ชวยราชการในรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
     นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ) 
   3) นางจุฑารัตน ทับวงษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   4) นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   5) นายธานี มูลประดับ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   6) นางสาวยุวดี มูลทองชุน ปฏิบัติงานดานพัฒนาวิชาการ 
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  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานติดตาม กํากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
   2) งานพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 
   3) งานนิเทศและตรวจราชการ 

   4) งานใหคําปรึกษาและถายทอดความรูความเขาใจดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
          ตามแผน 

   5) งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. งานวิชาการ 
  ประกอบดวย 
   1) นางสาวยุวลักษณ ขันอาสา ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     หัวหนางานวิชาการ 
   2) นางปยะฉัตร ปาลานุสรณ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   3) นางสุรัสษา พรหมทอง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   4) นางสาวธิดารัตน แวงวรรณ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   5) นางสาววีนา นนทฤาชา ปฏิบัติงานดานพัฒนาวิชาการ 

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   2) งานบูรณาการ และพัฒนาระบบเครือขายวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหเขาสู  
                        มาตรฐาน ฐานขอมูลวารสารไทย 
   3) งานจัดทําฐานขอมูลงานวิชาการ และนวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพ 
   4) งานสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหเกิดการจัดการความรู และขับเคลื่อนใหเปนองคกรแหง 
         การเรียนรู 
   5) งานใหคําปรึกษาขอเสนอแนะดานการพัฒนางานวิชาการ และนวัตกรรมดานระบบบริการ 
                         สุขภาพ 
   6) งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5.  นางสาววิภาวี ทองแกว   ปฏิบัติงานดานแผนงานและงบประมาณ 

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) ใหคําปรึกษาดานแผนงานและงบประมาณ 
   2) ใหคําปรึกษาดานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 6. คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ หรือมีขอความตรงกับคําสั่งนี้ใหยกเลิกและใชคําสั่งนี้แทน 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   

   สั่ง ณ วันท่ี            มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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