รายชื่อ CIPO กรมอนามัย ตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559

เอกสารแนบ 4

 CIPO หลัก (รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน)
เลขที่คาสั่ง
Cluster
ลาดับ คณะที่
คณะทางานขับเคลื่อน
451/2559 รองปลัดกระทรวง 1
26 แผนงานเด็กทารกแรกเกิด
(กลุ่มภารกิจด้าน สาธารณสุข
การแพทย์)
(พญ.ประนอม
2
28 แผนงานการบริการทันตกรรม
คาเที่ยง)

CIPO ขับเคลื่อน ปี 59
เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ (รองอธิบดีกรม อ.) นพ.สราวุฒิ บุญสุข (สส.)
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล (รองอธิบดีกรม พ.) นายสืบพงษ์ ไชยพรรค (กผ.)

452/2559 รองปลัดกระทรวง
(กลุ่มภารกิจด้าน สาธารณสุข
พัฒนาการ
(นพ.สุวรรณชัย
สาธารณสุข) วัฒนายิ่งเจริญชัย)

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย (รองอธิบดีกรม อ.)
นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช (รองอธิบดีกรม พ.)

ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ (สบรส.)

3

38

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต :
แม่และเด็ก

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ (รองอธิบดีกรม อ.) นพ.สราวุฒิ บุญสุข (สส.)
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล (รองอธิบดีกรม พ.) นายสืบพงษ์ ไชยพรรค (กผ.)

4

39

นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร (รองอธิบดีกรม อ.)

นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ (สส.)

5

42

นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร (รองอธิบดีกรม อ.)

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา
ผู้อานวยการสานักอนามัยผูส้ ูงอายุ

6
7

44
45

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต :
วัยเรียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ : การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการดูแล
สุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
แผนงานการจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
แผนงานระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นพ.ดนัย ธีวันดา (รองอธิบดีกรม อ.)
นพ.ดนัย ธีวันดา (รองอธิบดีกรม อ.)

นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (สว.)
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (สว.)
นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ (สส.)

8

52

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ (รองอธิบดีกรมอ.)
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ (สส.)
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค (กผ.)
นางปนัดดา จัน่ ผ่อง (สส.)

จานวนทั้งสิ้น 67 แผนงาน โครงการ

 CIPO ร่วม (รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานร่วม หรือมีผู้แทนกรมอนามัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ/คณะทางาน)
เลขที่คาสั่ง
Cluster
ลาดับ คณะที่
คณะทางานขับเคลื่อน
CIPO ขับเคลื่อน 59
450/2559 รองปลัดกระทรวง 9
3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ นพ.สมยศ ศรีจารนัย (สป.)
(ด้านบริหาร)
สาธารณสุข
10 4 แผนงานศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ (กรม พ.)
(นพ.สมศักดิ์
(Academic Hub)
อรรฆศิลป์
11 6 แผนงานป้องกันทุจริตคอรัปชัน่ การบริหารความ นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล (กรม
เสี่ยง และการควบคุมภายใน
คร.)
12 14 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน นพ.ชิโนรส ลีส้ วัสดิ์ (กรม จ.)
สุขภาพ (HITAP)
451/2559 รองปลัดกระทรวง 13 16 แผนงานยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในจังหวัด นพ.ยอร์น จิระนคร (สป.)
(กลุ่มภารกิจ
สาธารณสุข
ชายแดนใต้
ด้านพัฒนา
(แพทย์หญิง
14 29 โครงการจักษุและโครงการเด็กไทยสายตาดี
นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ (กรม พ.)
การแพทย์) ประนอม คาเที่ยง)
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร (กรม อ.)
452/2559 รองปลัดกระทรวง 15
(กลุ่มภารกิจ
สาธารณสุข
ด้านพัฒนาการ (นพ.สุวรรณชัย 16
สาธารณสุข) วัฒนายิ่งเจริญชัย)

ผู้แทนกรมอนามัย
น.ส.สิริวรรณ จันทนจุลกะ (กป.)

หน้าที่
คณะทางาน

นพ.สมพงศ์ ชัยโอภานนท์ (สส.)

คณะทางาน

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ (รอธ. กรม อ.) คณะทางาน
นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา (ศอ.9 นม.)

คณะทางาน

ผู้แทนกรมอนามัย

คณะทางาน

นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ (สส.)
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (ศอ.5 รบ.)

คณะทางาน
คณะทางาน

37 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการวิจัยและพัฒนา นางณัฏฐญา พัฒนะวานิชนันท์ (สป.) นางสาวสุพรรณิการ์ บุษราคัม (สจร.)

คณะทางาน

40 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ (คร.)
: วัยทางาน

พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล (สภ.)
นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ (สานักคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ )

คณะทางาน
คณะทางาน

17

41 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พญ.พรรณพิมล วิปุลากร (กรม จ.)
: วัยรุ่น

นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง (สอพ.)
นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ (สอพ.)

คณะทางาน
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

18

43 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ (กรม พ.)
: การดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในโรงพยาบาล
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร (กรม อ.)

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา (ศอ.9 นม.)

คณะทางาน

-2-

จานวนทั้งสิ้น 67 แผนงาน โครงการ

เลขที่คาสั่ง
Cluster
ลาดับ
452/2559 รองปลัดกระทรวง 19
(กลุ่มภารกิจ
สาธารณสุข
ด้านพัฒนาการ (นพ.สุวรรณชัย 20
สาธารณสุข) วัฒนายิ่งเจริญชัย)
21

คณะที่
คณะทางานขับเคลื่อน
46 แผนงานความแตกฉานด้านสุขภาพ
(Health Literacy)
47 แผนงานการสื่อสารด้านสุขภาพ

CIPO ขับเคลื่อน 59
ผู้แทนกรมอนามัย
นพ.ภานุวฒ
ั น์ ปานเกตุ (กรม สบส.) นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ (สส.)

หน้าที่
คณะทางาน

นพ.ภานุวฒ
ั น์ ปานเกตุ (กรม สบส.) นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ (สส.)

คณะทางาน

50 แผนงานระบบป้องกันควบคุมโรค

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ (กรม คร.) นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ (สส.)

คณะทางาน

22

51 แผนงานควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ในตับและ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ (กรม คร.) นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ (สว.)
มะเร็งท่อน้าดี
นพ.ณรงค์ อภิกูลวนิช (กรม พ.)

คณะทางาน

23

54 แผนงานอาหารปลอดภัย

นพ.พิเชฐ บัญญัติ (กรม ว.)

นางนันทกา หนูเทพ (สอน.)

คณะทางาน

24

55 แผนงานปฏิรูปการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ (สป.)

นางวิระวรรณ ถิ่นยืนยง (สานักคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ )
นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ (ศอ.2 พล.)
นายสมชาย ตู้แก้ว (ศก.)

คณะทางาน

453/2559 รองปลัดกระทรวง 25
(กลุ่มภารกิจ
สาธารณสุข
ด้านสนับสนุน
(นพ.วิศิษฎ์
งานบริการ
ตั้งนภากร
สาธารณสุข)

62 แผนงานการพัฒนากฎหมายและบังคับใช้
กฎหมาย

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ (สป.)

คณะทางาน
คณะทางาน

หมายเหตุ : คณะที่ 29 และคณะที่ 43 รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร) เป็นประธานร่วม
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