
 
 
    
 
 

 
  

โครงสร้างและอัตราก าลังกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ผู้อ ำนวยกำร : ปิยะ ฉ่ินมณีวงศ์ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  
(ขรก 2 คน พรก 1 ลจม 9 คน) 

1. นางสาวสิริขวัญ ประเสริฐลาภ 
ต าแหน่งว่าง 
นักจัดการงานทั่วไป 1 ต าแหน่ง 
พนักงานราชการ  
ต าแหน่งว่าง  1 ต าแหน่ง 
ลูกจ้างประจ า (โครงสร้างอยู่ สล) 
1. นายโอฬาร สาตะมาน 
2. นายจีระพงศ์ อินทรเทพ 
ลูกจ้างเหมาบริการ ( 9 คน) 
1. นางสาวไพรินทร์ โสภณ 
2. นางสาวพิไลพร อ่ าอ่อน 
3. นางสาวชุติมา  คันธิก 
4. นางสาวประภาพร แป้นกลม 
5. นายส าราญ ขุนเอม 
6. นายวัฒนา งอนหอม 
7. นายเอกลักษณ์  กองเทพ 
8. นางสาวศิรินภา ล่องแก้ว 
9. นางสาวธรพร  แสงฟ้าสกุลไท 
 
 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  
(ขรก 5 คน ลจม 1 คน) 

1. ว่าท่ี ร.อ. รติพงศ์ นิรัติศยกุล (หัวหน้ากลุ่ม) 
2. นางสาวรุ่งตะวัน เดชาศิลปชัยกุล 
3. นายจาตุรนต์ จ่ายะสิทธิ์ 
4. นายทศพล จันทร์เพ็ญ 
5. นางสาวศศิมน  ไชยพงศ์ 

ลูกจ้างเหมาบริการ ( 1 คน) 
นางสาวธีมานันท์ กุหลาบเพ็ขรทอง 
 
 

 

 

ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานทีห่นว่ยงานอ่ืน ๆ  ( 5 คน) 
๑. นายสุธรรม เทศร าพรรณ  (เลขานุการเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา) 
๒. นายเจตภาส ไชยะกุล (เลขานุการผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 4) 
๓. น.ส.ปาวีณา ศิริด ารงค์  (ศรป.) 
๔. น.ส.วชิราภรณ์ นาคสิงห์  (ศรป.) 
๕. นายไผ่ ตั้งธรรมนิยม (ศรป.) 

 
 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑสุ์ขภาพ    
(ขรก 25 คน พรก 1 คน) 

นางกมลรัตน์ นุตยกุล 1 (หัวหน้ากลุ่ม) 
คบ.เขต 1 นางสาวมิ่งขวัญ ธนเศรษฐกร 
คบ.เขต ๒ นางสาวอุษณีย์ อนุวรรตวรกุล  (ผู้แทนภาคเหนือ) 
คบ.เขต ๓ นางศรีสุดา ฉ่ าทรัพย์ 
คบ.เขต 4 นางสาวเพลิน จ าแนกพล (ผู้แทนภาคกลาง) 
คบ.เขต 5 นายเพียรพันธุ์  พิระภิญโญ 
คบ.เขต 6 นายสิทธิศักด์ิ  อมรสมานลักษณ์ 
คบ.เขต 7 นางกมลรัตน์ นุตยกุล 1 
คบ.เขต 8 นายสุรพงษ์ ชิดปราง (ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
คบ.เขต 9 นางสาวศิรภรณ์ กรุยรุ่งโรจน์ 
คบ.เขต 10 นางสาวจันทร์จรัส จงสุขวิโรจน์  
คบ.เขต ๑๑ นางสาวกุลทรัพย์ ตันตระการสกุล 
คบ.เขต 12 นายทวีศักด์ิ ไพรสุวรรณ  (ผู้แทนภาคใต้) 
คบ.เขต ๑๓ นางสาวอุษณีย์ ทองใบ ๒ 

งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
นางสาวภควดี ศรีภิรมย์ 
ผู้ช่วย คบ.เขต  
1. นางสาวอรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ 
2. นายชัยพร  รักษากุล 
3. นางสาวปราชญา  บุตรหงษ์ 
4. นายสุรศักด์ิ ชิตพงศ์ 
5. นางสาวจิตตีนันท์ จิตร์วิริยะ 
6. นางสาววนิดา สุริยะไชยากร 
7. นางสาวกนกวรรณ แสงห้าว 
8. นางสาวเมษยา ปานทอง 
9. นางสาวจิรัชดาภา ปล้ืมลมัย 3 
10. นายเสฏฐวุฒิ พิสิษฐ์ชนาภัทร 
ต าแหน่งว่าง 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ   1  ต าแหน่ง 
พนักงานราชการ 
นางสาววรรณระวี ชลคีรี 

1ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ./หัวหน้ากลุ่มคบส. พ้ืนที่/คบ. เขต 7 
๒ปฏิบัติหน้าที่ คบ.เขต 13 และกลุ่มพัฒนาระบบ 
3ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย คบ.เขต และกลุ่มพัฒนาระบบ 
 

นักวิชำกำรอำหำรและยำเช่ียวชำญ 
นำงสำวณธิป วิมุตติโกศล นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ 

ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  

 

โครงสร้างการบริหารงานภายในกอง คบ. และอัตราก าลัง ณ วันท่ี 27 เมษายน 2564 

อัตราก าลัง กอง คบ. 63 คน 
• ข้าราชการ  จ านวน  45 คน 
    (ปฏิบัติงาน กอง คบ. 37) 
    (ช่วยราชการ 5) 
   ( ต าแหน่งว่าง 3)  
• พนักงานราชการ จ านวน 4 คน 
   (ปฏิบัติงาน กอง คบ. 3) 
   (รอบรรจุ 1) 
• ลูกจ้างประจ า (สล)  จ านวน 1 คน 
• ลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 14 คน 

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและคุณภาพ  

กลุ่มพัฒนาระบบ 
(ขรก 6 คน พรก 2 คน ลจม 4 คน)  

1. นางสาวอุษณีย์ ทองใบ๒ (หัวหน้ากลุ่ม)  
2.   นางสาวรณิดา จิวารุ่งเรือง   
3. นางปานชนก มิ่งวิริยะ   
4. นางอณิมา ส่วนเศรฐษา 
5. นางสาวคริสติน่า ลี้สุรพลานนท์ 
6. นางสาวสรัลพร ชวาลคุณากร 
7. นางสาวจิรัชดาภา ปลื้มลมัย3  
ต าแหน่งว่าง 
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 1 ต าแหน่ง 
พนักงานราชการ  
1. นายสุเมธา บุญประเสริฐ 
2. นายด ารงค์เกียรติ อรมัย 

ลูกจ้างเหมาบริการ ( 4 คน) 
1.นางระวีวรรณ มีความดี 
2.นางสาวศิริกัลยา กระสังข์ 
3. นางสาวจิราภัทร บุณณะ 
4. นางสาวมาลีรัตน์  น้ าค า  

๒ปฏิบัติหน้าที่ คบ.เขต 13 และกลุ่มพัฒนาระบบ 
3ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วย คบ.เขต และกลุ่มพัฒนาระบบ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร : นำงกมลรัตน์ นุตยกุล  
 


