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กิจกรรมก่อนการประชุม
- ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง
(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)

20

- พิธีมอบต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ท่ัวประเทศ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์)

20

- ผลงานเด่นเขตสุขภาพท่ี 1 เขตสุขภาพท่ี 1 5
- สรุปการลงพ้ืนท่ี ในวันท่ี 27 มี.ค. 2566
กลุ่มท่ี 1 ประเด็น “LPH Smart Hospital” (รพ.ล าปาง) 5
กลุ่มท่ี 2 ประเด็น “3 หมอ on cloud” (รพ.สต.นากวาง) 5
กลุ่มท่ี 3 ประเด็น “One Province One Hospital” (รพ.เกาะคา) 5

1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 1
2 รับรองรายงานการประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

คร้ังท่ี 2/2566
ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
(ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช)

2

3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  
   3.1 สรุปผลกำรจัดสรรและเบิกจ่ำยงบประมำณ
ในภำพรวมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง
(นำงจิตรำ บัวสุวรรณ)

5 3.1

    - ผลกำรเบิกจ่ำยงบกลำง COVID-19 ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

   3.2 งบลงทุนส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข  
(นพ.กรกฤช ล้ิมสมมุติ)

5 3.2

   3.3 สถำนกำรณ์เงินบ ำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผู้อ ำนวยกำรกองเศรษฐกิจสุขภำพและ
หลักประกันสุขภำพ (นพ.ดิเรก สุดแดน)

5 3.3

   3.4 ความก้าวหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(น าเสนอเป็นเอกสาร)

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(นำยสรรเสริญ  นำมพรหม)

5 3.4

4 เร่ืองเพ่ือทราบ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)

5 4.1

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช)

4.2 การจัดการระบบบ าบัดรักษา ผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช 
กระทรวงสาธารณสุข

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.ณรงค์ สายวงศ์)

5 4.2

    ระเบียบวาระการประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานท่ี
คร้ังท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันท่ี 28 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 - 14.00 น.
   ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง

 (version 13)

ผู้แทนคณะลงพ้ืนท่ีและติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำน

4.1 ความก้าวหน้าการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566



วาระท่ี เร่ือง ผู้น าเสนอ/ด าเนินการ
เวลา

น าเสนอ
/นาที

เอกสาร
หมายเลข

4.3 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์)

5 4.3

4.4 สถานการณ์สุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM 2.5) สูงเกินมาตรฐาน

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(นพ.อภิชาต วชิรพันธ์)

5 4.4

4.5 สรุปผลการด าเนินงาน และการประยุกต์ใช้ Rational 
Laboratory Use (RLU) ร่วมกับโรงพยาบาลน าร่อง

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์)

5 4.5

4.6 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบ และระบบประเมินผล
การควบคุมภายใน หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง (นางธัญชนก เสาวรัจ)

5 4.6

4.7 ข้อสังเกตท่ีส าคัญจากผลการตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(น.ส.วรกมล อยู่นาค)

5 4.7

4.8 ภาพรวมผลการด าเนินงานตามนโยบาย EMS ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ
ผู้อ านวยการ รพศ./รพท. 
(คัดเลือกจากการสุ่ม)

5 4.8

4.9 แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการเลือกต้ัง
ของหน่วยงานภาครัฐ (น าเสนอเป็นเอกสาร)

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
(นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี)

5 4.9

5 เร่ืองอ่ืนๆ  
5 เร่ืองอ่ืนๆ5.1 สรุปผลการประชุม ทิศทางการท างานของผู้บริหาร 3 ชมรม ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 (นพ.จตุชัย มณีรัตน์)
5 5.1

ประธานชมรมผู้อ านวยการ รพศ./รพท. 
(นพ.อนุกูล  ไทยถานันดร์)
ประธานชมรมผู้อ านวยการ รพช. 
(พญ.สมพิศ  จ าปาเงิน)

5.2 ก าหนดการพิธีท าบุญสมโภชพระพุทธรูปส าคัญ 
ประจ า 77 จังหวัด และกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจ าปี 2566

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช)

5 5.2

หมายเหตุ

5) ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารการประชุมผ่าน QR Code ดังท่ีแสดงในภาพ

1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด น าเสนอ ภาพรวมผลการด าเนินงานตามนโยบาย EMS ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ระดับจังหวัด
2) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลท่ัวไป ทุกแห่ง น าเสนอ ภาพรวมผลการด าเนินงานตามนโยบาย EMS ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ระดับโรงพยาบาล 

3) รูปแบบการน าเสนอจะสุ่มเลือก สสจ. 1 จังหวัด และ รพศ./รพท. 1 แห่ง ก่อนเร่ิมการประชุม 30 นาที
4) ขอความกรุณาน าเสนอ เร่ืองละไม่เกิน 5 นาที


