
 
 

                           
 ก ำหนดกำรประชุมกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชำติ ครั้งที่ 5  

“การแพทย์ฉุกเฉินไทย ต าบลปลอดภัย” 
วันที ่๔ – ๖ กันยำยน ๒๕๖๒ ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน  

************************ 
วันพุธที่  ๔  กันยำยน ๒๕๖๒ 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำร  

09.00 – 09.10 น.   VTR การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารจังหวัดล าพูน 
09.10 – 10.00 น. พิธีเปิดกำรประชุม  
      กล่าวต้อนรับ  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
      กล่าวรายงาน  โดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
      ประธานพิธีเปิด โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
10.30 – 12.00 น.   ปำถกฐำพิเศษ เรื่อง “ต ำบลปลอดภัยกับกำรแพทย์ฉุกเฉินไทย” 
          โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 15.00 น. ห้องประชุมย่อย ๑ กำรถ่ำยโอน รพ.สต. กับกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
 โดย  นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
       นายมานพ ปัทมาลัย   นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
      นายวิชัช ไตรรัตน์   นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 
        นายสมศักดิ์ จึงตระกูล  ประธานชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
      ประเทศไทย 
  ด าเนินรายการโดย นายมานพ เชื้อบัณฑิต อบจ.หนองบัวล าภู   
 ห้องประชุมย่อย ๒ นวัตกรรม กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสื่อสำรและสำรสนเทศเพื่อ

ปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
 โดย ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษฺกุล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
1๓.00 – 1๖.30 น.   สำธิตกำรซ้อมแผนสำธำรณภัยด้ำนอัคคีภัยและสำรเคมี ณ สวนอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์ล ำพูน 
1๓.๐0 - 18.30 น.   ชมนิทรรศกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต ำบลปลอดภัย โดยเทศบำลต ำบลป่ำสัก จังหวัดล ำพูน  
18.30 - 21.30 น.  รับประทำนอำหำรเย็น 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๕  กันยำยน ๒๕๖๒ 

09.00 – 12.00 น.   เสวนำ เรื่อง “ต ำบลปลอดภัย ประเทศไทยปลอดภัย” 
 โดย  รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์  ผู้อ านวยการแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
         มหาวิทยาลัยมหิดล   
      นพ.ธนพงศ์ จินวงษ์     ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  
      นายสุรพล เธียรสูต     นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
      นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  
 ด าเนินการโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
 



 
 

 
12.00 – 13.00  น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 15.00 น. ห้องประชุมย่อย ๑ เครือข่ำยภำคประชำชนกับกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
 โดย  นายเจษฎา มิ่งสมร    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน    
        นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  
      นางอ ามร บรรจง   สื่อภาคประชาชน  
 ด าเนินการโดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
 ห้องประชุมย่อย ๒ นวัตกรรม กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสื่อสำรและสำรสนเทศเพื่อ

ปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
 โดย ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษฺกุล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
1๓.00 – 16.30  น.  สำธิตกำรซ้อมแผนสำธำรณภัยด้ำนอัคคีภัยและสำรเคมี ณ สวนอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์ล ำพูน 
๐๙.30 - 18.30 น.   ชมนิทรรศกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต ำบลปลอดภัยโดยเทศบำลต ำบลป่ำสัก จังหวัดล ำพูน  
18.30 - 21.30 น.  รับประทำนอำหำรเย็น  
 และพิธีกำรส่งมอบธงเจ้ำภำพกำรประชุมกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระดับชำติ ครั้งที่ 6 ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพัทลุง 
 
วันศุกร์ที่  ๖  กันยำยน ๒๕๖๒ 
 

09.00 – 10.30 น. กำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: โครงสร้ำง 
   กรอบอัตรำก ำลังและมำตรฐำนต ำแหน่ง ระเบียบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรตรวจสอบ  
   โดย  นายศิริวัฒน์ บุปผาเจรญิ หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
            สว่นท้องถิ่น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
                กระทรวงมหาดไทย 
         นายสุรศักดิ์ แป้นงาม      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
         ผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
            ด าเนินรายการโดย ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผอ.ส านักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. 
11.15 – 12.๓0 น. กำรมอบโล่รำงวัลกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับชำติ 

         ประธำนมอบโล่รำงวัล โดย เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา  
       เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
         กล่ำวรำยงำน โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย  
                รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1๓.๓0 – 1๔.๑๕ น. Synthesis & Evaluation 
1๔.๑๕ – 1๔.๔๕ น.   พิธีปิดกำรประชุม  
 โดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
  

หมำยเหตุ - มีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน“ต าบลปลอดภัย” นิทรรศการการแพทย์ฉุกเฉิน  
   และนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดงาน  
 - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45  น. และ 14.30 –14.45 น. 
 - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
                   
 *******************  


