
ล ำดับ วัน/เดือน/ปี 4 Excellence กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ

1 20 ม.ีค.61 PP&P /People งานเชิดชูเกียรติและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.     ในวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

200 คน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

2 30 -31 ต.ค. 60 PP&P ประชุมช้ีแจงนโยบายขขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในน
ชุมชน

กรมอนามัย

3 1-7 พ.ย.60 PP&P งานสัปดาห์สุขภาพจติ แห่งชาติ วันที่ 1-7 พฤศจกิ ายน 2560 1,000 คน กรมสุขภาพจติ 
(กองสุขภาพจิตสังคม)

4 15 - 16 พ.ย.60 PP&P สัมมนาแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดาร
ตามแนวทางพระราชดาริฯ (ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกนันดาร (กพด)

กรมอนามัย

5 21-23 พ.ย.60 PP&P อบรมทันตแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพ การจดั การ ปัญหาช่องปากผู้สูงอายุในประเด็น
ใหม่

กรมอนามัย

6 23-25 พ.ย.60 PP&P อบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อเป็นแกนน าใน
การจัดกิจกรรมวางแผนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน : Care Manager ทีมน า

กรมอนามัย

7 PP&P ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงพยาบาลต้นแบบการ ให้บริการโภชนาการใน ANC/WCC
 และต าบล ส่งเสริมเด็กอายุ 0- 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟนัไม่ผุ พัฒนาการสมวัย

กรมอนามัย

8 21-22 ธ.ค.60 PP&P ประชุมเชิงปฏิบัติการการพฒันาศักยภาพพระสงฆ์ (ครู ก) กรมอนามัย

9 ธ.ค.60 PP&P ประชุมคณะกรรมการป้องกนั และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น กรมอนามัย

10 ไตรมาส 1 PP&P การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพฒันาศักยภาพ บุคลากรด้านการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
ระดับชาติ

200 คน กรมควบคุมโรค

11 ไตรมาส 1 PP&P การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานการเกดิ โรคติดต่อ และปฏิบัติการสอบสวนควบคุม
โรคตามอนุบัญญัติ ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พื้นที่เขตสุขภาพและ
ส านักงานสาธารณสุขจงั หวัด

200 คน กรมควบคุมโรค

12 ไตรมาส 1 PP&P การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค
ระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ

200 คน กรมควบคุมโรค

13 ไตรมาส 1 PP&P การอบรมพฒันาศักยภาพในการจัดบริการป้องกนั ควบคุมโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงตามรูปแบบฯ แก่ทีมสหวิชาชีพของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District 
Health System)

200 คน กรมควบคุมโรค

14 ไตรมาส 1 PP&P เวทีเสริมพลังเครือข่ายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อขับเคล่ือนการป้องกัน อุบัติเหตุทาง
ถนนระดับอ าเภอ (D-RTI) ปี 2

200 คน กรมควบคุมโรค

15 ไตรมาส 2 PP&P การประชุมวิชาการนานาชาต ิ 12 th Asia Pacific Travel Health Conference 200 คน กรมควบคุมโรค

16 16-18 ม.ค.61 PP&P อบรมทันตาภิบาล เพื่อพฒันาศักยภาพ การจัดการปัญหาช่องปากผู้สูงอายุประเด็นใหม่ กรมอนามัย

17 24 - 26 ม.ค.61 PP&P สัมมนาเชิงปฏิบัติการต้นแบบบริการพยาบาลใน Primary Care Cluster 700 คน กองการพยาบาล

18 ม.ค.-61 PP&P ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น กรมอนามัย
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19 ม.ค.61 PP&P ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุ แห่งชาติ ฉบับที่ 2      (พ.ศ.2560
 -2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิด และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

กรมอนามัย

20 ม.ค.-มิ.ย.61 PP&P อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการและพัฒนา
ระบบคุณภาพงาน อาหารปลอดภัยจังหวัด (อบรม 4 ภาค)

400 คน ส านักส่งเสริมและ 
สนับสนุนอาหาร 
ปลอดภัย

21 ก.พ.61 PP&P อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการรายงานข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย
ของอาหารบนเว็บไซต์เพื่อการขับเคล่ือนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

250 คน ส านักส่งเสริมและ 
สนับสนุนอาหาร 
ปลอดภัย

22 ก.พ.61 PP&P โครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

500 คน ส านักงาน
คณะกรรมการ อาหาร
และยา

23 ม ี.ค.61 PP&P ประชุมคณะกรรมการป ้องกัน และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น กรมอนามัย

24 ไตรมาส 3 PP&P โครงการสัมมนาระดับชาติ เร่ืองการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คร้ังที่ 
15

200 คน กรมควบคุมโรค

25 ไตรมาส 3 PP&P โครงการพฒันาความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการป้องกัน และดูแลรักษา
โรคไวรัสตับอักเสบประจ าปีงบประมาณ 2561

200 คน กรมควบคุมโรค

26 4-5 เม.ย.61 PP&P สัมมนาวิชาการสร้างมูลค่าการพฒันาสุขภาพวัยเด็ก เรียนสู่ผลงาน
เชิงนวัตกรรมสุขภาพระดับประเทศ

กรมอนามัย

27 24-25 พ.ค.61 PP&P ประชุมวิชาการพระสงฆ์กับการพฒันาสุขภาวะ ประจ าปี 2561 - กรมอนามัย

28 28 พ.ค.61 PP&P วันสุขบัญญติัแห่งชาติ 200 คน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

29 ม.ิย.61 PP&P ประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร
สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 7

- กรมอนามัย

30 มิ.ย.61 PP&P พธีิเผาท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง 500 คน ส านักงาน 
คณะกรรมการ

31 ม.ิย.61 PP&P งาน Primary Day 300 คน ส านักงาน 
คณะกรรมการ

32 มิ.ย.61 PP&P กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGUE DAY 2018) 200 คน กรมควบคุมโรค

33 26-27 ก.ค.61 PP&P เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและการน าเสนอ
นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A2IM

- กรมอนามัย

34 30 ก.ค. - 1
ส.ค.61

PP&P ประชุมวิชาการระดับประเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การน าเสนอนวัตกรรม และ
แลกเปล่ียนส าหรับผู้ปฏิบัติ

- กรมอนามัย

35 ไตรมาส 1 -2 PP&P โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า : วาระแห่งชาติตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราช
กุมารี

200 คน กรมควบคุมโรค

36 ไตรมาส 1 -2 PP&P โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้าน
โรคติดต่ออุบัติใหม่

200 คน กรมควบคุมโรค
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37 ไตรมาส 1 -2 PP&P โครงการพ ัฒนากลไกการด าเนินงานในจังหว ัดสุขภาพชายแดนตามกฏอนามัยระหว่าง
ประเทศ IHR-JEE ปี 2561

200 คน กรมควบคุมโรค

38 ไตรมาส 1 - 3 PP&P โครงการฝึกอบรมเครือข่ายด้านระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภายใต้ กรอบอาเซียนแผนงานจัดต้ังประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN
 + 3 FETN ปี 2561

200 คน กรมควบคุมโรค

39 ไตรมาส 1 - 4 PP&P โครงการสร้างความเข้มแข็งเชิงนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.
2560-2564

200 คน กรมควบคุมโรค

40 26 ต.ค. 60 Service งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ วัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1,000 - 2,000
คน

กรมการแพทย์แผน ไทย
และการแพทย์ ทางเลือก

41 ไตรมาส 2 Service โครงการพฒันาภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนาน (Twin cities)

200 คน กรมควบคุมโรค

42 ไตรมาส 2 Service การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและ ส่ิงแวดล้อมส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย และประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

200 คน กรมควบคุมโรค

43 21 - 23 ก.พ.61 Service สัมมนาเชิงปฏิบัติการต้นแบบบริการพยาบาลคุณภาพ โดยใช้ Lean  Management 700 คน กองการพยาบาล

44 ม.ค. 61 Service มหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคเหนือ ณ จังหวัดตาก (ระหว่างสัปดาห์ที่ 1-2 ของ
เดือนมกราคม)

20,000 -
25,000 คน

กรมการแพทย์แผน 
ไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก

45 ม.ค.61 Service การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดการ การด้ือยาต้านจุลชีพใน
สถานพยาบาล

250 กองบริหารการ 
สาธารณสุข

46 ม.ค. 61 Service มหกรรมการแพทย์แผนนไทยภาคกลาง  ณ จังหวัดกาญจนบุรี (ระหว่างสัปดาห์ที่ 3-4 
ของเดือนมกราคม)

20,000 -
25,000 คน

กรมการแพทยแ์ ผน 
ไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก

47 24-25 ม.ค.61 Service การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่ือง HA Region2 Network 
Learning

200 เขตสุขภาพที่ 5

48 9 ก.พ. 61 Service มหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น  (9-13 
ก.พ. 2561)

20,000 -
25,000 คน

กรมการแพทย์แผน 
ไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก

49 ก.พ.. 61 Service มหกรรมการแพทย์แผนไทยภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา (ระหว่างสัปดาห์ที่ 3-4 ของ
เดือนกมุ ภาพันธ) ์

20,000 -
25,000 คน

กรมการแพทย์แผน 
ไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก

50 เม.ย.61 Service การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและการจัดการ การด้ือยาต้านจุลชีพ (RDU-AMR)

350 กองบริหารการ 
สาธารณสุข

51 มิ.ย.61 Service โครงการประชุมวิชาการสุขภาพเด็กแห่งชาติ คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2561 กรมการแพทย์

52 ก.ค.61 Service โครงการอบรมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ คร้ังที่ 19 - กรมการแพทย์
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53 29 ส.ค. 61 Service งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจ าปี การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 15 
(29 ส.ค. - 2 ก.ย. 61)

200,000 -
300,000 คน

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ ทางเลือก

54 ก.ย.61 Service โครงการ CPIRD DNA - สบพช.

55 ธ.ค.61 Service โครงการสัมมนาวิชาการโรคธาลัสซีเมียแห่งชาติ คร้ังที่ 24 ประจ าปี 2561 - กรมการแพทย์

56 ทุก 2 เดือน Service ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพฒันาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

200 คน กรมสนับสนุน บริการ
สุขภาพ

57 ไตรมาส 1 - 2 Service โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อ
รองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ

200 คน กรมควบคุมโรค

58 8 - 10
พ.ย.60

People สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือขา์ ยผู้บริหารทางการ พยาบาล: ความเข้มแข็ง และ
ย่ังยืน”

700 คน กองการพยาบาล

59 พ.ย.60 People โครงการอบรมหลักสูตรการเขยีนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 การบริหารจัดการ
เอกสาร : การจัดเก็บเอกสารประจ าปี 2561 (ส่วนกลาง)

200 คน กองกลาง สป.

60 ธ.ค.60 People โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 การบริหารจัดการ
เอกสาร : การจัดเก็บเอกสารประจ าปี 2561 (ส่วนภ ูม ิภาค)

200 คน กองกลาง สป.

61 10 - 12 ม.ค.61 People สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาลและเครือข่าย
พนัธมิตร

130 คน กองการพยาบาล

62 7 - 9 ม.ีค.61 People สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการวางแผนจัดสรรอัตราก าลังของบุคลากรทางการพยาบาล 300 คน กองการพยาบาล

63 ก.พ. - ม.ีค.61 People การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

300 คน ส านักงาน 
คณะกรรมการ อาหาร
และยา

64 1-ม.ิย.-61 People โครงการอบรมเครือขข่าย HR ระดับกรม 400-500 คน กองบริหาร ทรัพยากร
บุคคล

65 ม.ิย. - ส.ค.61 People โครงการอบรมพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการกระทรวง
สาธารณสุข

- กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
ระดับ กระทรวง (สป.)

66 1 ส.ค.61 People โครงการอบรมเครือข่าย HR ระดับเขตและจังหวัด 100 - 150 คน กองบริหาร ทรัพยากร
บุคคล (สป.)

67 29 - 31
ส.ค. 61

People สัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานของพยาบาล ดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 200 คน กองการพยาบาล

68 ส.ค.61 People โครงการประชุมวิชาการยาเสพติดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2561 - กรมการแพทย์

69 ส.ค.61 People โครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ (Rookie Teacher 6 เครือข่าย)

- สบพช.

70 ก.ย.61 People โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและ หัวหน้าส านักงานของศูนย์
แพทย์ศาสตรศึกษาช้ัน คลินิกประจ าปี 2561

- สบพช.
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71 ตลอดปี งปม.
2561

People โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาครูแพทย์ของ CPIRD หลักสูตร Essential Course
 for Medical Educator (ECME)

- สบพช.

72 3 ต.ค. 60 Governance วันสถาปนากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 500 คน กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ ทางเลือก

73 6 ต.ค.60 Governance ประชุมช้ีแจงการบริหารกองทุนฯ ปี 2561 1,000 คน สปสช.

74 14 - 15
ธ.ค.60

Governance สัมมนาเชิงปฏิบ ัต ิการพัฒนาสารสนเทศทางการพยาบาลรองรับ service plan 400 คน กองการพยาบาล

75 ไตรมาสที่ 2 Governance โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว/
แรงงานต่างด้าว

กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกัน 
สุขภาพ

76 ไตรมาสที่ 2 Governance โครงการสัมมนาเพื่อรับฟงัความคิดเห็นประกอบการ พฒันาการจัดสรรงบ OP PP IP กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกัน 
สุขภาพ

77 18 -20 ม.ค.61 Governance ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการบริหารจัดการนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
(Retreat) ประจ าปีงบประมาณ 2561

100 คน กองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน สป.

78 มี.ค. 2561
ส.ค. 2561

Governance ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 50 คน กรมสุขภาพจติ

79 พ.ค.61 Governance ประชุมรับฟงัความคิดเห็นโดยทั่วไปจากตัวแทนวิชาชีพแพทย์ 350 คน สปสช.

80 ม.ิย.61 Governance ประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากตัวแทนวิชาชีพทันตแพทย์ 350 คน สปสช.

81 ก.ค.61 Governance ประชุมรับฟงัความคิดเห็นโดยทั่วไปจากตัวแทนวิชาชีพเภสัชกร 350 คน สปสช.

82 15 - 17
ส.ค.61

Governance สัมมนาวิชาการการพัฒนาระบบบริการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศประจ าปี 2561 1200 คน กองการพยาบาล

83 ส.ค.61 Governance กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับประเทศ 350 คน สปสช.

84 พ.ย.61 Governance โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลังและแนว
ทางการใช้จ่ายเงินหมวดอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 2561

- สบพช.

85 ก.ย.61 Service /
People

ประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 2 600 คน กรมสุขภาพจติ 
(โรงพยาบาลศรี ธัญญา)

86 1 ส.ค. 61 PP&P การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงาน สุขภาพจิตสู่การปฏิบัติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

100 คน กรมสุขภาพจติ
(ส านักยทุธศาสตร์ สุข
ภาพจติ  )

87 1 ส.ค. 61 PP&P ประชุมบูรณาการ CIPO วัยเรียน วัยรุ่น 40 คน กรมสุขภาพจติ
(ส านักยทุธศาสตร์ สุข
ภาพจติ  )

88 ส.ค.61 PP&P การประชุมวิชาการสุขภาพจติ นานาชาติ คร้ังที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิต
และจิตเวชเด็ก คร้ังที่ 15 ประจ าปี 2561

1000 คน กรมสุขภาพจติ

89 17-18 พ.ค.61  People National Brain and Mind Forum 200 คน กรมสุขภาพจติ
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90 ต.ค.60 - กฐินพระราชทาน กระทรวงสาธารณสุข 550 กองกลาง สป.

91 27 พ.ย.60 - วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 1000 กองกลาง สป.

92 20 - 21 พ.ย.60 - ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คร้ัง 12 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอก
สถานที)่ จ.ชลบุรี

500 คน กองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน สป.

93 เม.ย.61 - พธีิรดน้ าขอพรผู้อาวุโสกระทรวงสาธารณสุข 500 คน กองกลาง สป.

94 ม.ิย.61 - โครงการอบรม เร่ืองเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ  พระราชบัญญติัข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณ (ส่วนกลาง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

120 คน กองกลาง สป.

95 ม.ิย.61 - โครงการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข 120 คน กองกลาง สป.

96 24 ก.ย.61 - วันมหิดล/พธีิวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระ
บรมราชชนก

500 คน กองกลาง สป.

97 พ.ย.60 - กฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข 550 กองกลาง สป.

98 26-27 ก.พ.61 - ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คร้ัง 1 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอก
สถานท) ี่

500 คน กองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน สป.

99 มี.ค. - เม.ย.61 - งานกาชาด ณ สวนอัมพร กองกลาง สป.

100 21-22 พ.ค.61 - ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คร้ัง 2  (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอก
สถานท) ี่

500 คน กองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน สป.

101 18-21 ก.ค.61 - งาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี 2,000 คน ส านักวิชาการ 
สาธารณสุข

102 27-28 ส.ค.61 - ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คร้ัง 3 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอก
สถานท) ี่

500 คน กองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน สป.

103 ก.ย.61 - ประชุมช้ีแจงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1500 คน กองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน สป.

104 12-14 ก.ย.61 - ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2561 (MOPH R2R) 
ณ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่

3000 คน ส านักวิชาการ 
สาธารณสุข


