สำเนำ
คำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข
ที่ 70 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ. ศ. 2560 - 2569)
___________________
อนุสนธิคำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 1177/๒๕๕8 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2558 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2569)
และคณะกรรมกำรดังกล่ำวได้ จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5
(พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เป็นโรงพยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุข และบรรลุเป้ำหมำยสูงสุด คือ ชุมชนมีสุขภำวะ
ผู้รับบริกำรมีควำมสุข บุคลำกรมีควำมสุข และโรงพยำบำลเป็นองค์กรแห่งควำมสุขแล้ว นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ
๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)
โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569)
1.1 องค์ประกอบ
1.1.1 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
ประธำนกรรมกำร
1.1.2 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รองประธำนกรรมกำร
๑.๑.๓ นำยจักรธรรม ธรรมศักดิ์
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำธิกำรมูลนิธิโรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช
1.1.๔ อธิบดีกรมกำรแพทย์
กรรมกำร
1.1.๕ อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
กรรมกำร
1.1.๖ อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรรมกำร
1.1.๗ อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กรรมกำร
1.1.๘ อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรรมกำร
1.1.๙ อธิบดีกรมสุขภำพจิต
กรรมกำร
1.1.๑๐ อธิบดีกรมอนำมัย
กรรมกำร
1.1.1๑ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กรรมกำร
1.1.1๒ หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
กรรมกำร
1.1.1๓ เลขำธิกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
กรรมกำร
1.1.1๔ เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม
กรรมกำร
1.1.1๕ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
กรรมกำร
1.1.๑๖ ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
กรรมกำร
1.1.1๗ ผู้อำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม
กรรมกำร
1.1.1๘ ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
กรรมกำร
๑.๑.๑๙ ประธำน ...

-๒1.1.19 ประธำนคณะกรรมกำรบริห ำรเครือข่ำย
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช
1.1.20 นำยวิโรจน์ วิโรจนวัธน์
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
1.1.21 นำยกิตติโชติ ตั้งกิตติถำวร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชตะพำนหิน
จังหวัดพิจิตร
1.1.22 นำยพนำ พงศ์ชำนะภัย
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชหล่มเก่ำ
จังหวัดเพชรบูรณ์
1.1.23 รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้รับมอบหมำย

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
และเลขำนุกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

1.1.24 ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1.1.25 ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1.2 อำนำจหน้ำที่
1.2.1 กำหนดนโยบำย และกรอบทิศทำงกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช ใน
ทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) เพื่อให้เป็นโรงพยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุข
1.2.2 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงพยำบำล
สมเด็จ พระยุ พ รำชให้ เ ป็ น โรงพยำบำลต้ นแบบแห่ ง ควำมสุ ข ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำให้ ชุ ม ชน
มีสุขภำวะ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำให้ผู้รับบริกำรมีควำมสุข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำให้บุคลำกรมีควำมสุข
และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำให้โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเป็นองค์กรแห่งควำมสุข
1.2.3 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะ ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร 10 ปี และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ.
2560 - 2569)
1.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชให้เป็นโรงพยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุข
1.2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)
2.1 องค์ประกอบ
2.1.1 รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้รับมอบหมำย
ประธำนกรรมกำร
2.1.2 นำยวันชัย สัตยำวุฒิพงศ์
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำธิกำรมูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช
2.1.3 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ ๑
กรรมกำร
2.1.4 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 2
กรรมกำร
2.1.5 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 3
กรรมกำร
2.1.6 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 5
กรรมกำร
2.1.7 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 6
กรรมกำร
๒.๑.๘ ผู้ตรวจ ...

-๓2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 7
กรรมกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 8
กรรมกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 10
กรรมกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 11
กรรมกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 12
กรรมกำร
รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ ที่ได้รับมอบหมำย
กรรมกำร
รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมำย
กรรมกำร
รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต ที่ได้รับมอบหมำย
กรรมกำร
รองอธิบดีกรมอนำมัย ที่ได้รับมอบหมำย
กรรมกำร
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กรรมกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมและพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ
กรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรสำนักสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
กรรมกำร
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
นำยวิโรจน์ วิโรจนวัธน์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
นำยศิษฎิคม เบญจขันธ์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
นำยประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเดชอุดม
จังหวัดอุบลรำชธำนี
นำยมนู ชัยวงศ์โรจน์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชธำตุพนม
จังหวัดนครพนม
ผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
กรรมกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำร
นำยธงชัย เขมรัตน์ตระกูล
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
๒.๒ อำนำจ ...

-๔2.2 อำนำจหน้ำที่
2.2.1 พัฒ นำแนวทำงและขั้นตอนในกำรพัฒ นำโรงพยำบำลสมเด็จ พระยุพ รำช ใน
ทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) ให้เป็นโรงพยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุข
2.2.2 ประสำนควำมร่ ว มมื อ เครื อ ข่ ำ ยและหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ำรพั ฒ นำ
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) ต่อเนื่องและยั่งยืน
2.2.3 แสวงหำแหล่งงบประมำณทั้งจำกภำครัฐ เอกชน และหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อกำร
พัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)
2.2.4 พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะต่อกำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมสัมมนำต่ำงๆ เพื่อ
กำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชให้เป็นโรงพยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุขภำยในทศวรรษ ที่ 5
(พ.ศ.
2560 - 2569)
2.2.5 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5
(พ.ศ. 2560 – 2569) ต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพ รำชในทศวรรษ ที่ 5
(พ.ศ. 2560 -2569) เป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม
2.2.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
2.2.7 หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ.
2560 - 2569)
3.1 องค์ประกอบ
3.1.1 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
ประธำนกรรมกำร
3.1.2 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 2
รองประธำนกรรมกำร
3.1.3 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 1
กรรมกำร
3.1.4 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 3
กรรมกำร
3.1.5 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 5
กรรมกำร
3.1.6 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 6
กรรมกำร
3.1.7 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 7
กรรมกำร
3.1.8 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 8
กรรมกำร
3.1.9 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 10
กรรมกำร
3.1.10 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 11
กรรมกำร
3.1.11 สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 12
กรรมกำร
3.1.12 นำยวิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกระนวน
จังหวัดขอนแก่น
3.1.13 นำยเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเด่นชัย
จังหวัดแพร่
3.1.14 นำงผกำพันธุ์ เปี่ยมคล้ำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชจอมบึง
จังหวัดรำชบุรี
๓.๑.๑๕ นำย ...

-๕3.1.15 นำยทินกร บินหะยีอำรง
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชยะหำ
จังหวัดยะลำ
3.1.16 ผู้อำนวยกำรกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรรมกำร
3.1.17 หัวหน้ำกลุ่มติดตำมและประเมินผลนโยบำยและยุทธศำสตร์
กรรมกำร
ด้ำนสุขภำพ กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
3.1.18 หัวหน้ำกลุ่มงำนโครงกำรพระรำชดำริและเฉลิมพระเกียรติ
กรรมกำร
กระทรวงสำธำรณสุข กองบริหำรกำรสำธำรณสุข
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
3.1.19 นำยจรัญ จักรวำลชัยศรี
กรรมกำร
หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำน มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช
3.1.20 ผู้อำนวยกำรกองตรวจรำชกำร
กรรมกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
และเลขำนุกำร
3.1.21 นำงสุนีย์ สว่ำงศรี
กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มประเมินผล กองตรวจรำชกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
3.2 อำนำจหน้ำที่
3.2.1 กำหนดกรอบกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชทั้ง
21 แห่ง ให้เป็นโรงพยำบำลต้นแบบแห่งควำมสุข ภำยในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569)
3.2.2 นิเทศงำน ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำกำรดำเนินงำนพัฒนำโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช
ในพื้นที่ ทั้ง 21 แห่งเป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม
3.2.3 จั ด ท ำรำยงำนประจ ำปี สรุ ป ผลกำรพั ฒ นำโรงพยำบำลสมเด็ จ พระยุ พ รำช
ในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) ปัญหำและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรพัฒนำ
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชในทศวรรษ ที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2569) เป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม
3.2.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
3.2.5 หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) ปิยะสกล สกลสัตยำทร)
(นำยปิยะสกล สกลสัตยำทร)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข

สำเนำถูกต้อง
(นำงอำรี แวดวงธรรม)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ

