
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 
ท่ี            / ๒๕๖1 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนกุรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
_____________________ 

 
  ตามท่ีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 92/๒๕๖1 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุข
เขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ลงวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  โดยมีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบาย กรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน อํานวยการ สนับสนนุ และแกไขขอขัดของ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจายคาชดเชย คาทดแทน คาตอบแทนหรือคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินงาน
สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ รวมท้ังมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความจําเปนและ
เหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นั้น 
  เพ่ือใหการพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการ และการจัดการดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ
พิเศษ อันประกอบดวย งานสาธารณสุขทางทะเล งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งานสาธารณสุขชายแดน  
งานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก และคลองตัวยิ่งข้ึน  คณะกรรมการการ
สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติจึงไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
ดังนี้ 
    1. คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล 
     1.๑ องคประกอบ 

๑)   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
๒)   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   รองประธาน 
๓)   ผูบัญชาการทหารเรือ กระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ 
๔)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อนุกรรมการ 
๕)   ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ 
๖)  เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ 
๗)  อธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๘)  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๙)  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๑๐) อธิบดีกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๑๑) อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๑๒) อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๑๔) เลขาธิการสถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๑๕) เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 

 
 

16) ผูบัญชา... 

(ราง) 
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๑๖) ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ อนุกรรมการ 
๑๗) ผูแทนกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา อนุกรรมการ 
๑๘) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ อนุกรรมการ 
๑๙) ผูแทนกระทรวงคมนาคม อนุกรรมการ 
๒๐) ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการ 
๒๑) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 
๒๒) ผูแทนกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ 
๒๓) ผูแทนสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 
๒๔) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ อนุกรรมการ 
   สํานักนายกรัฐมนตรี  
๒๕) นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย อนุกรรมการ 
๒๖) นายกสมาคมโรงแรมไทย อนุกรรมการ 
๒๗) นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน อนุกรรมการ 
๒๘) ประธานสภาสมาคมประมงแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
๒๙) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
๓๐) นายสามารถ ถิระศักดิ์                อนุกรรมการ 

 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๓๑) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย  อนุกรรมการ 
   และเลขานุการ 
๓๒) เจากรมแพทยทหารเรือ อนุกรรมการ 
      กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และเลขานุการรวม 
๓๓) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน อนุกรรมการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และผูชวยเลขานุการ 
๓๔) นายประกิจ สาระเทพ             อนุกรรมการ 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และผูชวยเลขานุการ 

     1.๒ อํานาจหนาท่ี 
       ๑) บริหารและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุข
ทางทะเล 
       ๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 
       ๓) พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขทางทะเล 
       ๔) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
       ๕) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาต ิ
       ๖) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 
       ๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2. คณะอนุ... 
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    2. คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
     2.๑ องคประกอบ 

๑)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ประธาน 
๒)  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย   รองประธาน 
๓)   นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย  อนุกรรมการ 
  ผูทรงคุณวุฒิ 
๔)   เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ อนุกรรมการ 
   ภาคตะวันออก 
๕)   นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์  อนุกรรมการ 
  ผูเชี่ยวชาญพิเศษดาน Medical Hub    
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  
๖)  อธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๗)  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๘)  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๙)  อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
๑๑) เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   อนุกรรมการ 
๑๒) เจากรมแพทยทหารเรือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม  อนุกรรมการ 
๑๓) อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 
๑๔) คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   อนุกรรมการ 
๑๕) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
๑๖) สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 6  อนุกรรมการ 
๑๗) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  อนุกรรมการ 
๑๘) ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อนุกรรมการ 
๑๙) ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุกรรมการ 
๒๐) ผูแทนสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ 
๒๑) ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
๒๒) ผูแทนสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ 
๒๓) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อนุกรรมการ 
  สํานักนายกรัฐมนตรี 
๒๔) ผูแทนกรมบัญชีกลาง  อนุกรรมการ 
๒๕) ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
๒๖) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
๒๗) นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน อนุกรรมการ 
๒๘) ผูแทนบริษัท ปตท.(จํากัด) มหาชน อนุกรรมการ 

 
 
 

29) ผูแทน... 
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๒๙) ผูแทนองคการปกครองสวนทองถ่ิน ใน 3 จังหวัด 
    นายกเมืองพัทยา  อนุกรรมการ 
    ผูแทนนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 1 คน  อนุกรรมการ 
    ผูแทนนายกเทศมนตรี 1 คน  อนุกรรมการ 
    ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 1 คน  อนุกรรมการ 
๓๐) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย อนุกรรมการ 

และเลขานุการ 
๓๑) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม   อนุกรรมการ 
    และเลขานุการรวม 
๓๒) ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข อนุกรรมการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และผูชวยเลขานุการ 
๓๓) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน อนุกรรมการ 

 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และผูชวยเลขานุการ 

     2.๒ อํานาจหนาท่ี 
       ๑) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการระดับชาติ และมาตรการเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพ
ภาคตะวันออก ท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
       ๒) ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพภาคตะวันออก เพ่ือรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
       ๓) พัฒนาแผนระดับปฏิบัติการชาติดานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
       ๔) กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  
       ๕) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาต ิ
       ๖) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 
       ๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
    3. คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน 
     3.๑ องคประกอบ 

๑)   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ประธาน 
๒)   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   รองประธาน 
๓)   อธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๔)   อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๕)   อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๖)   เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
๗)   ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  อนุกรรมการ 
๘)   ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ   อนุกรรมการ 
๙)  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย   อนุกรรมการ 
๑๐) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ   อนุกรรมการ 
๑๑) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ   อนุกรรมการ 
๑๒) ผูแทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ   อนุกรรมการ 

 
1๓) ผูแทน... 
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๑๓) ผูแทนกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย   อนุกรรมการ 
๑๔) ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย   อนุกรรมการ 
๑๕) ผูแทนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน   อนุกรรมการ 
๑๖) ผูแทนสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน   อนุกรรมการ 
๑๗) ผูแทนสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  อนุกรรมการ 
๑๘) ผูแทนกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  อนุกรรมการ 
  กระทรวงกลาโหม    
๑๙) ผูแทนกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  อนุกรรมการ 
  กระทรวงกลาโหม 
๒๐) ผูแทนสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) อนุกรรมการ 
๒๑) ผูแทนสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ  อนุกรรมการ 
๒๒) ผูแทนสํานักงานแรงงานระหวางประเทศประจําภูมิภาคเอเซีย  อนุกรรมการ 
   และแปซิฟก (ILO) 
๒๓) ผูแทนองคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถ่ิน (IOM)  อนุกรรมการ 
๒๔) ผูแทนองคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๒๕) ผูแทนเครือขายผูลี้ภัยและคนไรรัฐ   อนุกรรมการ 
๒๖) ผูแทนมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๒๗) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย อนุกรรมการ 

และเลขานุการ 
๒๘) ผูแทนกรมความรวมมือระหวางประเทศ  อนุกรรมการ  

         กระทรวงการตางประเทศ    และเลขานุการรวม 
๒๙) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน  อนุกรรมการ 

 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  และผูชวยเลขานุการ 
๓๐) ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ อนุกรรมการ 
   สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  และผูชวยเลขานุการ 

     3.๒ อํานาจหนาท่ี 
       ๑) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติสาธารณสุขชายแดนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
กับผูเก่ียวของ 
       ๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 
       ๓) บริหารและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
       ๔) พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติสาธารณสุขชายแดน 
       ๕) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
       ๖) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาต ิ
       ๗) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 
       ๘) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

 4. คณะอนุ... 
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    4. คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) 
     4.๑ องคประกอบ 

๑)   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ประธาน 
๒)  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   รองประธาน 
๓)   อธิบดีกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๔)   อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๕)  อธิบดีกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
๖)   อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   อนุกรรมการ 
๗)   ผูอํานวยการกองการตางประเทศ   อนุกรรมการ 
       สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
๘)   ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม  อนุกรรมการ 
๙)   ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    อนุกรรมการ 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
๑๐) ผูแทนกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ   อนุกรรมการ 
๑๑) ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ     อนุกรรมการ 
  และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธกิาร 
๑๒) ผูแทนสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน   อนุกรรมการ 
๑๓) ผูแทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   อนุกรรมการ 
๑๔) ผูแทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๑๕) ผูแทนสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  อนุกรรมการ 
๑๖) ผูแทนสํานักบริหารการทะเบียน   อนุกรรมการ 
   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
๑๗) ผูแทนสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน   อนุกรรมการ 
   กระทรวงแรงงาน  
๑๘) ผูแทนสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ  อนุกรรมการ 
๑๙) ผูแทนสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) อนุกรรมการ 
๒๐) ผูแทนสํานักงานแรงงานระหวางประเทศประจําภูมิภาคเอเชยี  อนุกรรมการ 
   และแปซิฟก (ILO) 
๒๑) ผูแทนองคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถ่ิน (IOM)  อนุกรรมการ 
๒๒) ผูแทนองคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๒๓) ผูแทนเครือขายผูลี้ภัยและคนไรรัฐ   อนุกรรมการ 
๒๔) ผูแทนเครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ   อนุกรรมการ 
๒๕) ผูแทนมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๒๖) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย อนุกรรมการ 
    และเลขานุการ 
๒๗) ผูแทนกระทรวงแรงงาน  อนุกรรมการ 
    และเลขานุการรวม 
 

๒๘) ผูอํานวย.... 
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๒๘) ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ อนุกรรมการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และผูชวยเลขานุการ 
๒๙) ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข  อนุกรรมการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และผูชวยเลขานุการ 

      4.๒ อํานาจหนาท่ี 
       ๑) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติดานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) 
       ๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 
       ๓) พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติดานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) 
       ๔) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ     
ดานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) 
       ๕) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการสาธารณสุข 
เขตสุขภาพพิเศษ 
       ๖) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 
       ๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

        สั่ง  ณ  วันท่ี           ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

    พลเอก 

     (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
         รองนายกรัฐมนตรี  

 ประธานกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 
 


