คำสั่ง สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
ที่ 165 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ดำ้ นสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี และแผนปฏิบัติกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
-----------------กำรจั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำธำรณสุ ข จั ง หวั ด รำชบุ รี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ฉบั บ
ทบทวนปี พ.ศ. 2564 ต้องใช้กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และวำงกรอบแนวคิดให้มีควำม
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบำย
รัฐบำล กำรปฏิรูป ด้ำนสำธำรณสุ ข ปรัช ญำเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒ นำสุ ขภำพแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) รวมไปถึงปัญหำสุขภำพในพื้นที่จังหวัดรำชบุรี
เพื่อให้กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ สำธำรณสุข จังหวัดรำชบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับ
ทบทวนปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติกำรระดับจังหวัด และระดับ คปสอ. มีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ที่ปรึกษาคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย
1.1 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
1.2 นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
1.3 นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
1.4 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร)
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
1.5 นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร)
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
2. คณะกรรมการอานวยการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
2.1 นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
2.2 นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
2.3 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร)
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
2.4 นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร)
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี

ประธำนที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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2.5 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์และโรงพยำบำลทั่วไปทุกแห่ง
2.6 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง
2.7 สำธำรณสุขอำเภอทุกแห่ง
2.8 หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
2.9 หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
2.10 นำงสำวนฤมล สุทธิแสงจันทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ดังนี้
1) กำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำประสงค์ ในกำรดำเนินงำนพัฒนำงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
2) อำนวยกำร ขับเคลื่อน บูรณำกำรและสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อจัดทำแผนยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดและ
แผนสุขภำพเครือข่ำยบริกำรสุขภำพระดับอำเภอ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข นโยบำย เขต
บริกำรสุขภำพที่ 5 และปัญหำสุขภำพในพื้นที่
3) ให้คำปรึกษำ และเสนอแนะแนว ในกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรค เพื่อกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขจังหวัด
รำชบุรี แก่ผู้จัดกำรแผนงำน (Project Manager) และคณะทำงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องให้ลุล่วง
ไปด้วยดี
4) ควบคุม กำกับ ติดตำมผล กำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดและแผนสุขภำพเครือข่ำย
บริกำรสุขภำพระดับอำเภอ จังหวัดรำชบุรี ตลอดจนเผยแพร่สู่กำรปฏิบัติในพื้นที่ทุกระดับ
3. คณะผู้ จั ด การแผนงาน (Project Manager : PM) และผู้ ป ระสานแผน (Planning Coordinator) ระดั บ
จังหวัด ประกอบด้วย
3.1
น.ส.ศลำฆนันท์ หงส์สวัสดิ์
PM (หลัก) แผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(รอง) แผนกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
3.2
นำงสุภำภรณ์ มีแก้ว
PM (หลัก) แผนกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(รอง) แผนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
3.3
น.ส.ฐิติรัตน์ ผ่ำนจังหำร
PM (หลัก) แผนกลุ่มวัยทำงำน
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
(รอง) แผนกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภำพ
3.4
นำงนงนุช จันทศรี
PM (หลัก) แผนกลุ่มวัยผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
3.5
น.ส.หัทยำ อดิเรกลำภ
PM (รอง) แผนกลุ่มวัยผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
3.6
นำงสุรีย์มำศ คำพุฒ
PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(รอง) แผนกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ
3.7
นำยสิทธิศักดิ์ คำนุ
PM (หลัก) แผนกำรควบคุมโรคติดต่อ
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
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3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

นำยวิศนุกรณ์ บำงตุ้ม
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
น.ส.ดวงเดือน ก้อนทอง
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
น.ส.วรลักษณ์ อนันตกูล
เภสัชกรชำนำญกำรพิเศษ
นำงจีรฉัตร จิรวัฒนำนุกูล
เภสัชกรชำนำญกำร
น.ส.สุกัญญำ ธรรมรักษ์เจริญ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
น.ส.ณิชำภำ ตั้งสกุลระหง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นำยสมเกียรติ โค้วไล้
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นำงนิรมล เกิดอินท์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นำงจุฑำมำศ ขจำยแสง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นำงสุรภำ ขุนทองแก้ว
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
นำงลำวัลย์ ขำแก้ว
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
น.ส.รัชดำ ดำรำศรีศักดิ์
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ชำนำญกำรพิเศษ
นำงนันทำ ชลิศรำพงศ์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
น.ส.พรทิพย์ บุตรดำวงค์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
น.ส.จินตวำณี พำนิช
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นำยสำโรจน์ อินทรชำติ
นิติกรชำนำญกำร
นำยกัมปนำท แก้วคง
นิติกร

PM (รอง) แผนกำรควบคุมโรคติดต่อ
PM (หลัก) แผนกำรควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภำพ
(รอง) แผนกลุ่มวัยทำงำน
PM (หลัก) แผนกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ
บริกำรสุขภำพ และควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
PM (รอง) แผนกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ
บริกำรสุขภำพ และควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
PM (หลัก) แผนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
PM (รอง) แผนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ
(รอง) แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
PM (รอง) แผนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ
PM (รอง) แผนกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ
PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำระบบบริกำรแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทำงเลือก
PM (รอง) แผนกำรพัฒนำระบบบริกำรแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทำงเลือก
PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
PM (รอง) แผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
(รอง) แผนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ
PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล
PM (รอง) แผนกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล
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3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30

นำงชฎำภรณ์ บุตรบุรี
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นำยกฤษณะ สกุลไพศำลวำรี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
นำยกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลำศ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
น.ส.สำธิตำ เสมอมำ
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
นำยอภิชำติ ช่วยรัตน์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
น.ส.นฤมล สุทธิแสงจันทร์
นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ชำนำญกำร

PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ
(หลัก) แผนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมฯ
PM (หลัก) แผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
PM (รอง) แผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
PM (หลัก) แผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ
PM (รอง) แผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ
ผู้ประสำนแผน (Planning Coordinator) ระดับจังหวัด

ให้คณะผู้จัดการแผนงาน (Project Manager) และผู้ประสานแผน (Planning Coordination) ระดับจังหวัด
มีหน้าที่ ดังนี้
1) รับผิดชอบและนำทีมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดให้มีควำมครบถ้วน ครอบคลุม และให้
สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข นโยบำยเขตบริกำรสุขภำพที่ 5 และปัญหำสุขภำพในพื้นที่
2) ทำให้ทีมผู้จัดกำรแผนงำน (Project Manager) ระดับอำเภอและคณะทำงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มองเห็น
ควำมสำคัญของงำน และมองเห็นเป้ำหมำยร่วมกัน
3) ให้คำปรึกษำ และข้อเสนอแนะ ในกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรค ในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์ระดับอำเภอ แก่ผู้จัดกำรแผนงำน (Project Manager) ระดับอำเภอและคณะทำงำนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไขปัญหำ ข้อขัดข้องให้ลุล่วงไปด้วยดี
4) ประสำนงำนกับผู้จัดกำรแผนงำน (Project Manager) ระดับจังหวัด แผนงำนอื่นๆ เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนจัดทำแผนยุทธศำสตร์จังหวัดรำชบุรี เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น และบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) ดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดโดยบูรณำกำรกับแผนยุทธศำสตร์ระดับอำเภอ ส่งกลุ่มงำน
พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข เพื่อสรุปรวบรวมเป็นแผนยุทธศำสตร์จังหวัดรำชบุรี ตำมระยะเวลำที่กำหนด
6) กำกับ ติดตำม รวบรวม ประเมินผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ ให้ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด
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4. คณะผู้ประสานงานและรวบรวมแผน (Planning Coordinator) ระดับ คปสอ. ประกอบด้วย
4.1 นำยภูวนำถ คุ้มจิตร์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร รพ.รำชบุรี
4.2 น.ส.ภิชำภัช มนัสปัญญำกุล
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
สสอ.เมืองรำชบุรี
4.3 นำงวันเพ็ญ ออกเวหำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.รำชบุรี
4.4 น.ส.ภูริศำ ปลีฟัก
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.โพธำรำม
4.5 น.ส.ธนัชพร หมวดเมืองกลำง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
สสอ.โพธำรำม
4.6 น.ส.วรำพร พลอยประเสริฐ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.เจ็ดเสมียน
4.7 นำงพิมพรรณ อ่อนน้อม
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.วัดเพลง
4.8 นำยวีระพงษ์ มำตังครัตน์
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส
สสอ.วัดเพลง
4.9 นำยธเนศ เส็งสำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
รพ.วัดเพลง
4.10 นำงสำวอรชร โวทวี
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.บำงแพ
4.11 นำงวัลธนำ แก้วป่อง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สสอ.บำงแพ
4.12 น.ส.กนกกำญจน์ เอี่ยมสำอำงค์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ รพ.ดำเนินสะดวก
4.13 นำยศุภกร ลิขิตภิญโญ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
สสอ.ดำเนินสะดวก
4.14 นำยวิริยะ ลิ่มมั่น
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สสอ.ดำเนินสะดวก
4.15 นำงรดำ สุทธำวำศ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.ปำกท่อ
4.16 นำงปรำณี แก้วดำรง
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
สสอ.ปำกท่อ
4.17 นำงบุญนภำ ทรงพร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.สวนผึ้ง
4.18 น.ส.นฤมล ถนนกลำง
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
สสอ.สวนผึ้ง
4.19 น.ส.อุมำพร ครุฑศิริ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.บ้ำนโป่ง
4.20 น.ส.นภณัท ยำงงำม
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สสอ.บ้ำนโป่ง
4.21 นำงรุ่งรัตน์ คุสินธุ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพร.จอมบึง
4.22 นำงสุวรรณำ มนตรี
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สสอ.จอมบึง
4.23 นำยฉัตรชัย วงษ์เกิดศรี
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
สสอ.บ้ำนคำ
4.24 น.ส.อัจฉรำ เพียภักดิ์
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
รพ.บ้ำนคำ
ให้คณะผู้ประสานและรวบรวมแผน (Planning Coordinator) ระดับ คปสอ. มีหน้าที่ ดังนี้
1) ประสำน สนับสนุน และอำนวยควำมสะดวกแก่คณะผู้จัดกำรแผนงำน (Project Manager) ระดับจังหวัด
และระดับ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์จังหวัดรำชบุรี ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2) ประสำนและตรวจสอบแหล่งงบประมำณที่ใช้ในแผนงำน/โครงกำร ของ คปสอ.
3) ให้คำปรึกษำ สนับสนุน แก่คณะผู้จัดกำรแผนงำน (Project Manager) ระดับ คปสอ.และผู้เกี่ยวข้องใน
กำรจัดทำมำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหำสุขภำพตำมบริบทของแต่ละพื้นที่
4) จั ด ท ำเล่ ม แผนยุ ท ธศำสตร์ ระดั บ คปสอ. ฉบั บ สมบู รณ์ ตำมแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนด มำยั ง Planning
Coordinator ระดับจังหวัดภำยในระยะเวลำที่กำหนด
5) ประสำนให้เกิดกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ระดับ คปสอ.เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่ และเพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
6) ติดตำม (Monitor) กำกับ ควำมก้ำวหน้ำ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์ระดับ คปสอ. และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรระดับจังหวัด และรำยงำนผลมำยัง
ผู้จัดกำรแผนงำน (Project Manager) ระดับจังหวัดรำชบุรี ตำมระยะเวลำที่กำหนด
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5. คณะผู้จัดการแผนงาน (Project Manager) ระดับ คปสอ.
5.1 แผนสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
(1) นำงรุ่งอรุณ เมืองนก
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
(2) นำงมณทิพำ กำนต์วรัญญู
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(3) นำงสุวรรณี อิ่มอำบ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(4) น.ส.อรุณ อบเชย
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(5) น.ส.ยุพิน บุญนิธิวนิช
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(6) นำงนวภัสร์ มุ่งหมำย
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(7) น.ส.อำรยำ แก้วกัญหำ
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
(8) นำงบุญเรือน หิรัญชุฬหะ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(9) นำงนฤมล ทองบุญส่ง
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(10) น.ส.ทิพย์ปภำ รื่นสุคนธ์
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
รพ.สต.บ้ำนผำปก
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ

5.2 แผนสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
(1) น.ส.ธีรำภรณ์ ศรชมภู
(2) น.ส.ลัดดำวัลย์ สมจิตร์
(3) น.ส.จิรำ มำกระจันทร์
(4) นำยประวิทย์ เอมอำจ
(5) นำงสุทิศำ ทองงำม
(6) นำยนำถวัฒน์ ภูแช่มโชติ
(7) น.ส.นงนุช สมประชำ
(8) น.ส.ณัฏฐ์ชญำ นวมพิพัฒน์
(9) นำงพรสวรรค์ ทรัพย์เย็น
(10) นำงคนิศร ทองเอีย
(11) น.ส.สุภำวดี เต็ดไอ

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน

สสอ.เมืองรำชบุรี
รพ.สต.บ้ำนหนองรี
รพ.วัดเพลง
สสอ.บำงแพ
สสอ.ดำเนินสะดวก
สสอ.ปำกท่อ
รพ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพ.บ้ำนโป่ง
สสอ.จอมบึง
สสอ.บ้ำนคำ

5.3 แผนสุขภาพกลุ่มวัยทางาน
(1) น.ส.สุนัดดำ เนตร์กำศักดิ์
(2) นำยสุเทพ สิงห์โต
(3) นำงมยุรี เรืองศรี
(4) นำงวำรินทร์ หมอยำดี
(5) นำงลัดดำ อัตโสภณ
(6) นำยนำถวัฒน์ ภูแช่มโชติ
(7) น.ส.น้ำอ้อย ทองดอนน้อย
(8) นำงจงรัก เข้มแข็ง
(9) นำงสุวรรณำ มนตรี
(10) น.ส.ปิยภำ เอี่ยมงำม

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

รพ.รำชบุรี
รพ.สต.หนองตำพุด
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
สสอ.ปำกท่อ
รพ.สต.ท่ำเคย
รพ.บ้ำนโป่ง
สสอ.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ
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5.4 แผนสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ
(1) นำงนรำภรณ์ พึ่งธรรมเกิดผล
(2) นำงกัญจน์ณัฏฐ์ พระเดโช
(3) น.ส.กนกวรรณ บริสุทธิ์
(4) นำงเศรษฐศิริ ทรัพย์แตง
(5) นำงวีรวรรณ สมพงษ์เจริญ
(6) นำงปรำณี แก้วดำรงค์
(7) นำงศิริวรรณ สงวนสิงห์
(8) นำงภิญญดำ เดชภิญญำ
(9) นำงจีรำวรรณ เกิดกองทรัพย์
(10) นำยบุญไทย ประดิษฐ์วงศ์วำน

พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
สสอ.ดำเนินสะดวก
สสอ.ปำกท่อ
รพ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ

5.5 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
(1) นำยสันติ เข็มทอง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(2) น.ส.ธนัชพร หมวดเมืองกลำง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
(3) นำยวีระพงษ์ มำตังครัตน์
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส
(4) นำยประดิษฐ์ สำลียงพวย
สำธำรณสุขอำเภอบำงแพ
(5) น.ส.พรรณวรนันท์ สมประสงค์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
(6) นำยนำม พวงแฉล้ม
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส
(7) นำงวำรี สำยันหะ
สำธำรณสุขอำเภอสวนผึ้ง
(8) น.ส.นภณัท ยำงงำม
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(9) นำยวรพล อำศน์สุวรรณ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(10) ว่ำที่พันตรีสมภพ ห่วงทอง
สำธำรณสุขอำเภอบ้ำนคำ

สสอ.เมืองรำชบุรี
สสอ.โพธำรำม
สสอ.วัดเพลง
สสอ.บำงแพ
สสอ.ดำเนินสะดวก
สสอ.ปำกท่อ
สสอ.สวนผึ้ง
สสอ.บ้ำนโป่ง
สสอ.จอมบึง
สสอ.บ้ำนคำ

5.6 แผนการควบคุมโรคติดต่อ
(1) น.ส.ยุพำ ฉิมทับทิม
(2) น.ส.สำยสมร ศรีสุขวัฒนกิจ
(3) น.ส.ชุตินันท์ อบเชย
(4) นำงพจนำรถ อุ่นมำ
(5) นำยชำตรี ตำปะสี
(6) นำยจตุรงค์ เดชำรุ่งโรจน์
(7) น.ส.นฤมล ถนนกลำง
(8) น.ส.อุมำพร ครุฑศิริ
(9) นำยอภิรัตน์ จงประดับชัย
(10) นำยอภิชัย เปำทุ้ย

รพ.รำชบุรี
สสอ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
สสอ.ดำเนินสะดวก
สสอ.ปำกท่อ
สสอ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
สสอ.บ้ำนคำ

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
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5.7 แผนการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
(1) นำงจิรำพร หมื่นศรี
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(2) นำงพิณรวี สิงหห์โต
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(3) นำงมยุรี เรืองศรี
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(4) นำงวัลธนำ แก้วป่อง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(5) นำงประทุม สุภชัยพำนิชพงศ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(6) นำงเกสร กิมพิทักษ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(7) นำงนัฏก์ธร พันธุ์จันทร์
ผอ.รพ.สต.ตะนำวศรี
(8) น.ส.ตวงรัตน์ อินทรแสน
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(9) น.ส.จินตนำ สว่ำงเนตร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(9) นำงพวงเงิน พำนทอง
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(10) น.ส.สุนิสำ เมฆเลื่อนลอย
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
สสอ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
สสอ.ปำกท่อ
รพ.สต.ตะนำวศรี
รพ.บ้ำนโป่ง
สสอ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ

5.8 แผนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร
(1) น.ส.วรรณวิมล ม่วงมั่งมี
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
รพ.รำชบุรี
(2) นำยชัยณรงค์ พุ่มฉำยำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สสอ.โพธำรำม
(3) นำยเดชำ เศรษฐจิรวิโรจน์
เภสัชกรชำนำญกำรพิเศษ
รพ.วัดเพลง
(4) นำยชัยพร จันทร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สสอ.บำงแพ
(5) นำยทศพล วิทิตกพัทธ์
เภสัชกรชำนำญกำร
รพ.ดำเนินสะดวก
(6) น.ส.ณัฐิยำ เฉลิมนววงศ์
เภสัชกรชำนำญกำร
รพ.ปำกท่อ
(7) น.ส.พรชนัน สุขเจริญชัยกิจ
เภสัชกรชำนำญกำร
รพ.สวนผึ้ง
(8) นำงสิรินำรถ สกุลมำ
เภสัชกรชำนำญกำรพิเศษ
รพ.บ้ำนโป่ง
(9) นำยเฉลิมพงษ์ ลิมสัมมนำภรณ์
เภสัชกรชำนำญกำร
รพร.จอมบึง
(10) น.ส.สิริกำนต์ พีรชัยเดโช
เภสัชกรป
รพ.บ้ำนคำ
5.9 แผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(1) นำงวรรณภำ ชูรัตน์
(2) นำงรุ่งศรี รุ่งตระกูล
(3) นำยกมล เรืองศรี
(4) น.ส.เอมอร โพธิ์ประสิทธิ์
(5) นำยนิรุต พุกรอด
(6) นำยชำนำญ บุญเสนันท์
(7) นำยอภิสิทธิ์ เวชศำสตร์
(8) น.ส.ปภัสสร ศรีพรหม
(9) น.ส.วิลำวัณย์ จันทร์หอม
(10) นำยบุญไทย ประดิษฐ์วงศ์วำน

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพิเศษ
นำยช่ำงเทคนิค
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
สสอ.ดำเนินสะดวก
สสอ.ปำกท่อ
รพ.สต.บ้ำนถ้ำหิน
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ
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5.10 แผนการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (การแพทย์ปฐมภูมิ/อสม./เครือข่าย)
(1) นำงวันเพ็ญ ออกเวหำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(2) นำงจินตนำ นำคงำม
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(3) นำงดำรณี ทองสัมฤทธิ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(4) นำงนิตยำ บุตรโพธิ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(5) นำยศุภกร ลิขิตภิญโญ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
(6) นำงรดำ สุทธำวำศ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(7) นำงดำรณี ไอยรำพัฒนำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(8) นำงลินจง บุญถนอม
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(9) นำงรุ่งรัตน์ คุสินธุ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(10) น.ส.อำริยำ เลิศวิไล
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
สสอ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
รพ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ

5.11 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(1) นำยภูวนำถ คุ้มจิตร์
นักเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
(2) น.ส.มัลลิกำ ไอยรำพัฒนำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(3) น.ส.วรรณฤดี วงษ์ทองแท้
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(4) น.ส.สุภำพร โชติศิริคุณวัฒน์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(5) น.ส.รำตรี แววสวัสดิ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(6) นำงประดิษฐ์ จิต์บรรจงค์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(7) น.ส.นำตญำ มีสุข
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพิเศษ
(8) นำงธนิษำ ธิติวรวัฒน์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
(9) น.ส.ประภำศรี พิมธนพูนพร
เภสัชกรปฏิบัติกำร
(10) นพ.ปิยะทัศน์ เง่ำธรรมสำร
นำยแพทย์ปฏิบัติกำร

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
รพ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ

5.12 แผนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ
(1) นำงสุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพิเศษ
(2) นำงมนัสนันท์ นิตย์เกษม
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพิเศษ
(3) นำงชุติมำ เทพอวยพร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(4) น.ส.ศรีศุภรักษ์ สวนแก้ว
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(5) นพ.กอบชัย สัตยภิวัฒน์
เวชศำสตร์ฉุกเฉิน
(6) นำงผ่องศรี ชัยนันท์วิวัฒน์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(7) นำยนิรันดร์ โมรำ
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(8) นำงวิชชุอร เจำกสิกร
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(9) น.ส.อำรยำ พิทักษ์โรจนำนนท์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(10) นำยสันติ แววสกุล
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
รพ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ
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5.13 แผนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (เมืองสมุนไพร/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
(1) นำงบุญศรี อัครพิทักษ์พงศ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.รำชบุรี
(2) น.ส.อำรียำ บัวบุญเลิศ
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
รพ.สต.คลองตำคต
(3) น.ส.นิโลบล อุดมรักษำ
นักแพทย์แผนไทย
รพ.วัดเพลง
(4) น.ส.ธิตสิ ุดำ ครื้นน้ำใจ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร
รพ.บำงแพ
(5) น.ส.กรกนก เวชกร
แพทย์แผนไทย
รพ.ดำเนินสะดวก
(6) น.ส.อภิชญำ เซี่ยงฉิน
แพทย์แผนไทย
รพ.ปำกท่อ
(7) น.ส.ทิพย์มำศ ทองดอนน้อย
นักแพทย์แผนไทย
รพ.สวนผึ้ง
(8) น.ส.สุกัญญำ พรไพรัช
แพทย์แผนไทย
รพ.บ้ำนโป่ง
(9) นำงอัจฉรำพร สุดไธสง
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร
รพร.จอมบึง
(10) น.ส.อัจจิมำ มณีสว่ำง
แพทย์แผนไทย
รพ.บ้ำนคำ
5.14 แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ (HRM/HRD)
(1) นำยธนภัทร มิ่งคำเลิศ
นักทรัพยำกรบุคคล
(2) นำงเบญจวรรณ ชีวยพันธ์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(3) นำยอิศรำนุวัฒน์ ยงพิศำลภพ
ทันตแพทย์ชำนำญกำร
(4) น.ส.อรชร โวทวี
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(5) นำงนฤมล ศรีสวัสดิ์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
(6) นพ.ประเสริฐ ฉัตรวิชชำนนท์
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
(7) น.ส.รัตนำภรณ์ แซ่เฮง
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
(8) น.ส.วิลำวัลย์ พุตติ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
(9) น.ส.ณชมล ทองชมพูนุช
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
(10) น.ส.อมรำพร ลิ้มบริบูรณ์
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
รพ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ

5.15 แผนการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (ITA)
(1) นำยสันติ เข็มทอง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(2) น.ส.ประกำยขวัญ นำมสวัสดิ์
นิติกร
(3) นำยอิศรำนุวัฒน์ ยงพิศำลภพ
ทันตแพทย์ชำนำญกำร
(4) นำยหยุด ทองงำม
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
(5) นำยพัฒน์ธีระ แจ้งอักษร
นิติกร
(6) นำงปิยะนันท์ สทิวะวงษ์
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
(7) น.ส.สุดำพร นุชกำบัง
พนักงำนพัสดุ
(8) นำยสิรวิชญ์ แย้มอำษำ
นิติกร
(9) น.ส.พัชรี ยี่สุ่นศรี
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
(10) ว่ำที่พันตรีสมภพ ห่วงทอง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

สสอ.เมืองรำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
รพ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
สสอ.บ้ำนคำ

/5.16 แผนกำรพัฒนำองค์กร...

11
5.16 แผนการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (PMQA/HA)
(1) นำยสิริพร จันทร์ศักดิ์ศรี
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(2) นำงกนกวรรณ สินลักษณทิพย์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(3) นำยอิศรำนุวัฒน์ ยงพิศำลภพ
ทันตแพทย์ชำนำญกำร
(4) นำงวัลธนำ แก้วป่อง
นักวิชกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(5) น.ส.รำตรี แววสวัสดิ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(6) พญ.ปิยำรัตน์ ทองย้อย
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
(7) นำยสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์
นักวิชกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(8) น.ส.กฤตยำ ตันติวรสกุล
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(9) น.ส.ภควดี เจริญงำม
ทันตแพทย์
(10) นำยธนัฐกรณ์ โภคินกรณ์พงศ์
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพิเศษ

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
สสอ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
สสอ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ

5.17 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (NHIS/Smart Hospital)
(1) นำยกิตติ ลิ้มทรงธรรม
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมชำนำญงำน
(2) นำยตระกูล ปฐมำวัฒนำกำญจน์
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
(3) นำงพิมพรรณ อ่อนน้อม
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(4) นำยอดิเรก จำปำทอง
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติชำนำญงำน
(5) นำยสมพล เนียมหลำง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
(6) นำยเกื้อกูล เยื่อปุย
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
(7) นำยสันติ ทองนิ่ง
พนักงำนช่วยกำรพยำบำล
(8) นำยนัธทวัฒน์ นวพงศ์สุขขจร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
(9) น.ส.วิจิตรำภรณ์ ศรนำรำยณ์
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติชำนำญงำน
(10) นำยณัฐวุฒิ ช้ำงป่ำดี
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ

รพ.รำชบุรี
รพ.สต.คลองข่อย
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
รพ.สต.บ้ำนกล้วย
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ

5.18 แผนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้านสุขภาพ
(1) นำงศิริพร พูลศักดิ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
(2) น.ส.สุชำดำ ปิยนุสรณ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
(3) นำงรำไพพรรณ เมืองนุช
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน
(4) น.ส.ณฏวรรณ วงษ์พันธ์
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
(5) นำยสุภเวช ชัยทัศน์
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
(6) นำงฑิฆัมพร แสงคง
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
(7) น.ส.วิสสุตำ บำรุงกิจ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(8) นำงปุณรดำ อินทรนุช
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(9) น.ส.สุพัตรำ พรหมมินทร์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(10) นำยธนพงษ์ พิมพ์ภักดิ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

รพ.รำชบุรี
รพ.โพธำรำม
รพ.วัดเพลง
รพ.บำงแพ
รพ.ดำเนินสะดวก
รพ.ปำกท่อ
รพ.สวนผึ้ง
รพ.บ้ำนโป่ง
รพร.จอมบึง
รพ.บ้ำนคำ
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