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กิจกรรมก่อนการประชุม
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
(ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์)

20

- พิธีรับมอบเงินจากการแข่งขันกอล์ฟ 
การกุศลให้แก่เด็กประถมวัยท่ีเป็นออทิสติก
โดย ประธานมูลนิธิพัฒนาอนามัย (นายวัลลภ ไทยเหนือ)

รองอธิบดีกรมอนามัย 
(นพ.มณเฑียร คณาสวัสด์ิ)

5

- พิธีมอบรางวัลการขับเคล่ือนการบริการผู้ป่วยจิตเวชและ
ยาเสพติด แบบผู้ป่วยใน 
(หอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์)

15

- ผลงานเด่นเขตสุขภาพท่ี 5 เขตสุขภาพท่ี 5 5
- สรุปการลงพ้ืนท่ี ในวันท่ี 9 ม.ค. 2566 ผู้แทนคณะลงพ้ืนท่ีและติดตามผลการ

ด าเนินงาน

   กลุ่มท่ี 1 ประเด็น “Digital Medicine” 5
   กลุ่มท่ี 2 ประเด็น “One Day Surgery” 5
   กลุ่มท่ี 3 ประเด็น “การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
หลังภารกิจถ่ายโอน รพ.สต.”

5

1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 1

2 รับรองรายงานการประชุมส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข คร้ังท่ี 11/2565

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช)

2

3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  
3.1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
   3.1.1 สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง
(นางจิตรา บัวสุวรรณ)

5 3.1.1

    - ผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565-2566

   3.1.2 งบลงทุนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
(นพ.กรกฤช ล้ิมสมมุติ)

5 3.1.2

   3.1.3 สถานการณ์เงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
(นพ.ดิเรก สุดแดน)

5 3.1.3

     ระเบียบวาระการประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานท่ี
คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันท่ี 10 มกราคม 2566  เวลา 09.00 - 14.00 น.
   ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 (version 10)
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   3.1.4 ความก้าวหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(น าเสนอเป็นเอกสาร)

ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
(นายสรรเสริญ  นามพรหม)

5 3.1.4

4 เร่ืองเพ่ือทราบ
4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนโยบายฯ
   4.1.1 ด้านองค์กร บุคลากร และการส่ือสารองค์กร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

(พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล)
5 4.1.1

   4.1.2 ด้านการน าสุขภาพขับเคล่ือนเศรษฐกิจ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ)

5 4.1.2

   4.1.3 ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์)

5 4.1.3

   4.1.4 ด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็น
ระบบและท่ัวถึง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.สุเทพ เพชรมาก)

5 4.1.4

   4.1.5 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.ณรงค์ สายวงศ์)

5 4.1.5

   4.1.6 ด้านบริการเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้มากข้ึน และลดอัตราตายโรคท่ีส าคัญ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช)

5 4.1.6

4.2 แผนเงินบ ารุงและแผนการลงทุนตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/ท่ัวไป 
(จากการสุ่มคัดเลือก)

5 4.2

4.3 การติดตามข้อส่ังการเร่งด่วน ด้านยาเสพติด 
(น าเสนอเป็นเอกสาร)

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข

4.3

5 เร่ืองอ่ืนๆ  5

5 เร่ืองอ่ืนๆหมายเหตุ

4) ขอความกรุณาน าเสนอ เร่ืองละไม่เกิน 5 นาที
5) ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารการประชุมผ่าน QR Code ดังท่ีแสดงในภาพ 

1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด น าเสนอ เร่ืองแผนเงินบ ารุงและแผนการลงทุนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

2) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลท่ัวไป ทุกแห่ง น าเสนอ เร่ืองแผนเงินบ ารุงและแผนการลงทุนตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข 

3) รูปแบบการน าเสนอจะสุ่มเลือก สสจ. 1 จังหวัด และ รพศ./รพท. 1 แห่ง ก่อนเร่ิมการประชุม 30 นาที


