กําหนดการเยี่ยมชื่นชมการจัดการความรูของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจําปงบประมาณ 2553
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

1 หนวยตรวจสอบภายใน
2 สํานักงานเลขานุการกรมอนามัย
3 กองการเจาหนาที่
4 กองคลัง
5 กองแผนงาน

ผูรับผิดชอบ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

นางอรทิพย กมลปลื้ม

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

นางวิมล โรมา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นางกุลพร สุขุมาลตระกูล

นักโภชนาการชํานาญการ

นายแพทยชื่น เตชามหาชัย
นางสาวปรานอม ภูวนัตตรัย

นายแพทยเชี่ยวชาญ

15 มิ.ย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการกองออกกําลังกาย

16 มิ.ย

นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์
นายสุพจน อาลีอุสมาน
นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
ทันตแพทยหญิงนนทลี วีรชัย
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

7 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข นางสาวสรอยทอง เตชะเสน
8 ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
9 สํานักสงเสริมสุขภาพ
10 กองทันตสาธารณสุข
11 สํานักโภชนาการ
12 กองอนามัยเจริญพันธุ
13 กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
14 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
15 กองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

วันที่
(ป53)

นายศุมล ศรีสุขวัฒนา

นางสาวณิศรา นรการ
6 กลุมพัฒนาระบบราชการ

ตําแหนง

10 มิ.ย
11 มิ.ย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

17 มิ.ย

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

18 มิ.ย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูอํานวยการกองแผนงาน

21 มิ.ย

ทันตแพทยวรวิทย ใจเมือง
นายสมชาย ตูแกว

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

นางกุลพร สุขุมาลตระกูล

นักโภชนาการชํานาญการ

นางสาวสรอยทอง เตชะเสน
นางสาวปรานอม ภูวนัตตรัย
นายศุมล ศรีสุขวัฒนา

ผูอํานวยการกองแผนงาน

23 มิ.ย
24 มิ.ย

นายสุพจน อาลีอุสมาน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นางสาวอารีย ภูริวรานนท

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

7 ก.ค

นางสาวณิศรา นรการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นายแพทยชื่น เตชามหาชัย
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
นางพรรณี เทียนทอง
นายสมชาย ตูแกว

นายแพทยเชี่ยวชาญ

นางสาวสรอยทอง เตชะเสน
นางวิมล โรมา

ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ผูอํานวยการกองแผนงาน

ทันตแพทยหญิงนนทลี วีรชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

22 มิ.ย

28 มิ.ย
6 ก.ค
1 ก.ค
2 ก.ค

16 กองสุขาภิบาลชุมชนฯ

ทันตแพทยวรวิทย ใจเมือง

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

5 ก.ค

17 ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

นายสุพจน อาลีอุสมาน
นางพรรณี เทียนทอง

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
นักโภชนาการชํานาญการ

6 ก.ค

18 ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี

นางกุลพร สุขุมาลตระกูล
นางวิมล โรมา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

7 ก.ค

19 ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
นายศุมล ศรีสุขวัฒนา
นายสมชาย ตูแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

8 ก.ค

20 ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี

นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

9 ก.ค

นางสาวณิศรา นรการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์
นางวิมล โรมา

ผูอํานวยการกองออกกําลังกาย

22 ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน

นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางวิมล โรมา

23 ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

ทันตแพทยหญิงนนทลี วีรชัย
นางสาวปรานอม ภูวนัตตรัย
นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางวิมล โรมา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

21 ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

24 ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค
25 ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
26 ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม

8 มิ.ย
14 ก.ค

นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์
นายสุพจน อาลีอุสมาน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ทันตแพทยหญิงนนทลี วีรชัย
นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางวิมล โรมา

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ

19 ก.ค

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นายแพทยเชี่ยวชาญ

20 ก.ค

นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางวิมล โรมา

30 กลุมพัฒนาความรวมมือทันต
สาธารณสุขระหวางประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผูอํานวยการกองออกกําลังกาย

27 ศูนยอนามัยที่ 11นครศรีธรรมราช นายชื่น เตชามหาชัย
นางอรทิพย กมลปลื้ม
28 ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
นายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

29 ศูนยพัฒนาอนามัยที่พื้นที่สูง

12 ก.ค

ทันตแพทยวรวิทย ใจเมือง
นางวิมล โรมา
ทันตแพทยหญิงนนทลี วีรชัย
นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางวิมล โรมา

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน
การจัดการความรู
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

15 ก.ค
16 ก.ค

21 ก.ค

22 ก.ค
19 ก.ค

