
 
 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่   2088  /๒๕59 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้บริหาร (Chief Integrated Program Office : CIPO) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุสนธิคําสั่ งกระทรวงสาธารณสุข ที่  352/2559 ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  
ได้มอบหมายงานผู้บริหาร (Chief Integrated Program Officer : CIPO) ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
กระทรวงสาธารณสุข น้ัน 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่ งยืน”  
ซึ่งประกอบด้วย 16 แผนงาน 48 โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พร้อมทั้งกําหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดทํางบประมาณระดับชาติ เพ่ือให้หน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้องได้แก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนอย่างบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้มีการมอบหมายงานให้ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และสามารถกํากับ ติดตาม ประเมินผล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอยกเลิกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 352/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2559 และแต่งต้ังผู้บริหาร (Chief Integrated Program Officer : CIPO) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ 
แผนบูรณาการชาติ  

ปี 61 
ผู้บริหาร (CIPO) 

เจ้าภาพ
หลัก 

หน่วยงาน
เลขา 

1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน 12 โครงการ)

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ) 
1 โครงการพัฒนาและสร้าง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวยั 

การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย 

1.1 นายธงชัย เลศิวิไลรัตนพงศ์ กรม
อนามัย 

กรม
อนามัย 

2 โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
วัยเรียนและวัยรุ่น 

2.1 นายณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร 

2.1 นายชิโนรส ลีส้วัสดิ ์

กรม
อนามัย 

กรม
สุขภาพจิต 

กรม
อนามัย 

สถาบันจิต
เวชเด็กฯ /
สถาบัน 
ราชานุกลู 

3 โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
วัยทํางาน 

3.1 รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 
      (รอแต่งตั้ง) 

กรม
ควบคุมโรค 

กรม
ควบคุมโรค 

๔ โครงการ… 

(สําเนา) 

เอกสารหมายเลข 1
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ลําดับ โครงการ 
แผนบูรณาการชาติ  

ปี 61 
ผู้บริหาร (CIPO) เจ้าภาพหลัก 

หน่วยงาน
เลขา 

4 โครงการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ 

การสร้างความเสมอ
ภาคเพ่ือรองรับสงัคม
ผู้สูงอายุ 

- ภาพรวม 
4.1 นายสมยศ ศรีจารนัย 
 
- แผนบรูณาการ 
4.2 นายปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ 
 
- LTC และ บูรณาการ 4 กระทรวง 
4.3 รองอธิบดกีรมอนามัย  
      (รอแต่งตั้ง) 
- ตําบลจดัการสุขภาพ 
4.4 นายภานุวัฒน์ ปานเกต ุ

กรมอนามัย 
 
 
กรมการ
แพทย์ 
 
กรมอนามัย 
 
 
กรมสนับสนุน
บริการ
สุขภาพ 

สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 
สถาบัน 
เวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ 
สํานักผู้สงูอายุ 
 
 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (3 โครงการ) 
5 โครงการพัฒนาระบบการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิและ
ภัยสุขภาพ 

  5.1 นายยอร์น จริะนคร กรมควบคุม
โรค 

กรมควบคุม
โรค 

6 โครงการควบคุมโรคติดต่อ   6.1 รองอธิบดกีรมควบคุมโรค 
      (รอแต่งตั้ง) 

กรมควบคุม
โรค 

กรมควบคุม
โรค 

7 โครงการควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภาพ 

  7.1 นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ 
 

กรมควบคุม
โรค 

กรมควบคุม
โรค 

แผนงานที่ 3 : การลดปัจจัยเสีย่งด้านสุขภาพ (3 โครงการ) 
8 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาความปลอดภัยด้าน
อาหาร 

  8.1 นายประพนธ ์อางตระกูล 
 

คณะกรรม 
การอาหาร
และยา 

คณะกรรม 
การอาหารและ
ยา 

9 โครงการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ (Health 
Determinants) 

  9.1 นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 
 

กรมควบคุม
โรค 

สํานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร ์

โครงการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ (ยาเสพติด) 

การปอ้งกัน 
ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ตดิยา
เสพติด (ประเด็นยา
เสพติด) 

9.2 นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ กรมการ
แพทย์ 

กรมการ
แพทย์/  
กรมสขุภาพจิต 
/ คณะกรรม 
การอาหารและ
ยา /สํานัก
บริหารการ
สาธารณสุข 

การปอ้งกัน 
ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผู้ตดิยา
เสพติด (ประเด็น 
บุหรี่ สุรา) 

9.3 นายสุเทพ เพชรมาก 
 

กรมควบคุม
โรค 

สํานักควบคุม
การบริโภค
ยาสูบและ
สํานักควบคุม
การบริโภคสุรา 

10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

  10.1 รองเลขาธกิารคณะ   
        กรรมการอาหารและยา  
        (รอแตง่ตั้ง) 

คณะกรรม 
การอาหาร
และยา 

คณะกรรม 
การอาหารและ
ยา 

แผนงานที่ ๔... 
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ลําดับ โครงการ 
แผนบูรณาการชาติ  

ปี 61 
ผู้บริหาร (CIPO) เจ้าภาพหลัก 

หน่วยงาน
เลขา 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ)  
11 โครงการบริหารจดัการ

ขยะและสิ่งแวดลอ้ม 
การบริหารจดัการ
ขยะและสิ่งแวดลอ้ม 

11.1 นายดนัย ธวีันดา 
 

กรมอนามัย สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

12 โครงการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
(Hot Zone) 

  12.1 นายสุเทพ เพชรมาก 
 

กรมควบคุม
โรค 

สํานักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (6 แผนงาน 23 โครงการ)  

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ)  
13 โครงการพัฒนาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมแิละ
เครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอําเภอ (DHS) 

  13.1 นายบุญชัย ธีระกาญจน์ สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (14 โครงการ)  
14 โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดตอ่เรื้อรัง 

  14.1 นายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์  กรมการ
แพทย์ 

กรมการ
แพทย์ 

15 โครงการปอ้งกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้านจลุ
ชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

  15.1 นายประพนธ์ อางตระกลู  สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข/
คณะกรรม 
การอาหาร
และยา/กรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

16 โครงการพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ 

  16.1 นางวารุณ ี  จินารตัน์ 
16.2 นายสุระ  วเิศษศักดิ์ 

สํานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

สํานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

17 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาทารก
แรกเกดิ 

  17.1 นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกลุ กรมการ
แพทย์ 

กรมการ
แพทย์ 

18 โครงการดแูลผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ดอ้ยโอกาส 
แบบประคับประคอง 

  18.1 นายณรงค์ อภิกุลวณิช กรมการ
แพทย์ 

กรมการ
แพทย์ 

19 โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลอืก 

  19.1 นายปราโมทย์  เสถียรรัตน์ กรมพัฒนา
การแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์
ทางเลือก 

กรมพัฒนา
การแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์
ทางเลือก 

20 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

  20.1 นายพงศ์เกษม ไข่มกุด ์ กรม
สุขภาพจิต 

กรม
สุขภาพจิต 

2๑ โครงการ... 
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ลําดับ โครงการ 
แผนบูรณาการชาติ  

ปี 61 
ผู้บริหาร (CIPO) เจ้าภาพหลัก 

หน่วยงาน
เลขา 

21 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 3 สาขา
หลัก 

  21.1 นายยุทธนา พูนพานิช กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์ 

22 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ 

  22.2 นายภาสกร ชัยวานิชศิริ กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์ 

23 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง 

  23.1 นายณรงค์ อภิกุลวณิช กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์ 

24 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรค
ไต 

  24.1 นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกลุ กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์ 

25 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาจกัษุ
วิทยา 

  25.1 นายปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์ 

26 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก 

  26.1 นายพงษ์สวัสดิ ์รัตนแสง  กรมอนามัย กรมอนามัย 

27 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาปลูก
ถ่ายอวัยวะ 

  27.1 นายสมยศ ศรีจารนัย  กรมการแพทย์ กรมการ
แพทย์ 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ)  
28 โครงการพัฒนาระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการ
ส่งต่อ 

  - บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
28.1 นายณรงค์ อภิกุลวณิช 
 
- การส่งต่อ 
28.2 นายกิตติ  กรรณภิรมย์ 
 

กรมการแพทย์ 
 
 
สํานักบริหาร
การสาธารณสุข 

สํานักระบาด 
 
 
สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ (2 โครงการ)  
29 โครงการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) สําหรบั
สถานพยาบาล 

  29.1 นางวารุณ ี จินารตัน์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กรม
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ 

30 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. 

  30.1 นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

สํานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

แผนงานที่ 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพ้ืนท่ีเฉพาะ (3 โครงการ)  
31 โครงการพัฒนา รพ.เฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 
และรพ.สมเด็จพระยุพราช 
และ GREEN & CLEAN 
Hospital 

  31.1 นายธงชัย กีรติหตัถยากร สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

สํานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร/์
กรม
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ 

32 โครงการ... 
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ผู้บริหาร (CIPO) เจ้าภาพหลัก 

หน่วยงาน
เลขา 

32 โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและ
สุขภาพแรงงานข้ามชาต ิ
(Migrant Health) 

การจัดการปญัหา
แรงงานตา่งดา้วและ
การค้ามนุษย์ 

32.1 นายอภิชาติ รอดสม สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

การพัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

32.2 นายสมยศ ศรีจารนัย สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข /
กรมควบคุม
โรค 

การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 

32.3 นายอภิชาติ รอดสม สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

สํานักบริหาร
การ
สาธารณสุข 

33 โครงการเพิม่การเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพใน
ชายแดนใต้ 

การขบัเคลื่อนการ
แก้ไขปญัหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

33.1 นายยอร์น จิระนคร สํานักตรวจ
และ
ประเมินผล 

สํานักตรวจ
และ
ประเมินผล 

แผนงานที่ 10 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (2 โครงการ)  
34 โครงการพัฒนาสถาน

บริการด้านสุขภาพ 
การสร้างรายได้จาก
การท่องเท่ียวและ
บริการ 

34.1 นายธงชัย กีรติหตัถยากร กรม
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ 

กรม
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ  

35 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการ
แพทย์ 

  35.1 นายสมควร หาญพัฒนชัยกูร กรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

กรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์/
คณะกรรม 
การอาหาร
และยา /กรม
พัฒนา
การแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์
ทางเลือก 

การพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

35.2 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์  
        การแพทย์ (รอแต่งตัง้) 

กรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

กรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์/
คณะกรรม 
การอาหาร
และยา / 
กรมพัฒนา
การแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์
ทางเลือก 

 

 

การพัฒนา… 



- 6 - 
 

ลําดับ โครงการ 
แผนบูรณาการชาติ  

ปี 61 
ผู้บริหาร (CIPO) เจ้าภาพหลัก 

หน่วยงาน
เลขา 

  

การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร 

35.3 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์   
         การแพทย์ (รอแต่งตั้ง) 

กรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

กรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์/
คณะกรรม 
การอาหารและ
ยา / กรม
พัฒนา
การแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก 

  

การส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

35.4 รองเลขาธกิารคณะ   
        กรรมการอาหารและยา   
        (รอแตง่ตั้ง) 

คณะกรรม 
การอาหารและ
ยา 

คณะกรรม 
การอาหารและ
ยา /กรมพัฒนา
การแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือก 

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน 4 โครงการ)  

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ (4 โครงการ)   
36 โครงการพัฒนาการ

วางแผนกาํลงัคนดา้น
สุขภาพ 

  36.1 นางกฤษดา  แสวงด ี สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

37 โครงการผลิตและ
พัฒนากําลังคนดา้น
สุขภาพสู่ความเปน็มือ
อาชีพ 

 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

37.1 นายสุรพร ลอยหา 
 

สถาบัน 
พระบรมราช
ชนก 

สถาบัน 
พระบรมราช
ชนก 

38 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
กําลงัคน 

  38.1 นายสุระ วิเศษศักดิ์ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
สํานักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
สํานักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข 

39 โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาํลังคนด้าน
สุขภาพ 

  39.1 นายภานุวฒัน์ ปานเกต ุ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน 9 โครงการ)  

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (2 โครงการ)  
40 โครงการประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

การปอ้งกันปราบปราม
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

40.1 นายยงยศ ธรรมะวุฒิ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต  

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

41 โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง 

  41.1 นายยงยศ ธรรมะวุฒิ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
กระทรวง 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
กระทรวง 

 

แผนงานที่ 13… 
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ลําดับ โครงการ 
แผนบูรณาการชาติ  
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ผู้บริหาร (CIPO) เจ้าภาพหลัก 

หน่วยงาน
เลขา 

แผนงานที่ 13 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ) 
42 โครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาต ิ(NHIS) 

  42.1 นายยุทธนา พูนพานิช  สํานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

สํานัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

43 โครงการพัฒนาสุขภาพ
ด้วยเศรษฐกิจดิจทัิล 
(Digital Economy) 

การพัฒนา
เศรษฐกิจดจิิทัล 

43.1 นายเจษฏา ฉายคุณรัฐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ)  
44 โครงการลดความเหล่ือม

ล้ําของ 3 กองทุน 
การพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ 

44.1 นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก สํานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

กลุ่มประกัน 

45 โครงการบริหารจดัการ
ด้านการเงินการคลัง 

  45.1 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพิงศ์ กลุ่มประกัน กลุ่มประกัน 

แผนงานที่ 15 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (2 โครงการ)  
46 โครงการพัฒนางานวิจัย การวิจัยและ

นวัตกรรม 
46.1 นางณัฎฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ สํานัก

วิชาการ 
สํานัก
วิชาการ 

47 โครงการสร้างองค์ความรู้
และการจัดการความรู้
ด้านสุขภาพ 

  47.1 นางณัฎฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ สํานัก
วิชาการ 

สํานัก
วิชาการ 

แผนงานที่ 16 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ) 
48 โครงการปรับโครงสร้าง

และพัฒนากฎหมายด้าน
สุขภาพ 

  48.1 นายสมยศ ศรีจารนัย  กลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฎหมาย 

 
 

โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
1. ผู้บริหาร (Chief Integrated Program Office : CIPO) มีหน้าที่ในการกําหนดกลยุทธ์ 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ (Action Plan) และการประเมินผล พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ  
ให้เป็นรูปธรรม และเห็นผลในระยะสั้น กลาง ยาว 

2. เจ้าภาพหลัก มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ในการทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน พร้อมประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมจัดทํารายละเอียดโครงการ แผนงบประมาณ (ขาขึ้น/ขาลง ปีงบประมาณ 
2561) กรอบการทํางาน รายละเอียดตัวช้ีวัดและแนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  

3. หน่วยงานเลขา มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ในการจัดประชุมของคณะทํางาน พร้อมทั้ง
สรุปผลการดําเนินงานรายงานภาพรวม/ตัวช้ีวัด รายงานการใช้งบประมาณท่ีได้รับให้กับรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่รับผิดชอบโครงการ สําหรับติดตามความก้าวหน้าของคณะทํางาน 

4. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ในการพัฒนายุทธศาสตร์และ
นโยบาย ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ 

5. สํานักบริหาร... 
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5. สํานักบริหารการสาธารณสุข มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ออกแบบมาตรการ จัดทํา
แผนปฏิบัติการ และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติของพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค และการบริหารการทํางานในระดับพ้ืนที่
ให้มีประสิทธิภาพ 

6. สํานักตรวจและประเมินผล มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ในการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของแต่ละโครงการ เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหารให้รับทราบต่อไป 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที ่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

(ลงช่ือ)    โสภณ  เมฆธน 
          (นายโสภณ  เมฆธน) 
       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สําเนาถูกต้อง 

 

(นายสมลักษณ ์ ศิริช่ืนวิจิตร) 

นักวิชาการสถิติชํานาญการ 


