สำเนำคู่ฉบับ
ที่ สธ 0230/ว 1260

สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000
11 กันยำยน ๒๕61

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข และแผนแม่บท (Master Plan)
ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5
เรียน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลทั่วไป
ทุกแห่งในเขตสุขภำพที่ 5 ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีรำชบุรี ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
อู่ทอง ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแหลม ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลนครชัยศรี ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล
ห้ ว ยพลู ผู้ อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพุ ท ธมณฑล ผู้ อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกท่ อ ผู้ อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลท่ำยำง ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลวัดเพลง และผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลด่ำนมะขำมเตี้ย
อ้ ำงถึง ค ำสั่ งส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข ที่ 2895/2561 เรื่อง แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรจั ดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ และขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 5 ปี 2562 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2561
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. กำหนดกำรประชุม ฯ
2. แบบตอบรับเข้ำร่วมประชุม ฯ
3. แบบใบจองห้องพัก

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

ตำมคำสั่งที่อ้ำงถึงได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูประบบสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 5 ปี 2562 เพื่อให้สอดรับกับนโยบำยกำรปฏิรูประบบสำธำรณสุข และ
แผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุ ข 20 ปี รวมทั้งกำรนำประเด็นกำรปฏิรูปไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่ส่ วน
ภู มิ ภ ำคให้ เป็ น รู ป ธรรม ส ำนั ก งำนเขตสุ ข ภำพที่ 5 จึ งได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ท ำแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5 โดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำรระดับเขต จังหวัด ตลอดจนศูนย์วิชำกำร และเครือข่ำยสุขภำพต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร
กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในแต่ละพื้นที่ นั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 ขอเชิญ คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดทำแผนยุทธศำสตร์
และขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 5 ปี 2562 เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ในระหว่ำง
วั น ที่ 17 – 20 กั น ยำยน 2561 ณ โรงแรมพำวี เลี่ ย น ริ ม แคว รี ส อร์ ท อ ำเภอเมื อง จั งหวั ด กำญจนบุ รี
รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และโปรดส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุมตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ไปยังสำนักงำน
เขตสุขภำพที่ 5 ภำยในวันที่ 13 กันยำยน 2561 และแบบใบจองห้องพัก ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 ภำยในวันที่ 16
กันยำยน 2561 โดยเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจำกต้นสังกัด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมปประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นำงจำรุภำ จำนงศักดิ์)
รองผู้อำนวยกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5

กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
โทร. ๐ ๓232 3014
โทรสำร ๐ ๓232 3015
ผู้ประสำนงำน : นส.พรลภัส ประยูรหงษ์ โทร 08 3557 8116

(สิ่งที่ส่งมำด้วย 1)
กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5
ระหว่ำงวันที่ 1๗ - 20 กันยำยน ๒๕61
ณ โรงแรมพำวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
*********************************
วันจันทร์ที่ 1๗ กันยำยน ๒๕61
๐๘๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เปิดกำรประชุม และบรรยำยหัวข้อ “Strategic Plan ระยะ 5 ปี (ปี 2560-2564)
และกำรจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) เขตสุขภำพที่ ๕”
โดย นำยแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำธำรณสุขนิเทศก์ สำนักตรวจรำชกำรฯ เขตสุขภำพที่ ๕
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มจัดทำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข และแผนแม่บท (Master
Plan) เขตสุขภำพที่ 5 ระยะ 5 ปี 6 กลุ่ม ดังนี้
1. โครงสร้ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และเขตสุขภำพ
ประธำน : นำงจำรุภำ จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
ประธำน : นพ.ชัช จันทร์งำม นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
3. คณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประธำน : นพ.สมบัติ สธนเสำวภำคย์ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์
โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี
4. คณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนแนวทำงกำรบริหำร และจัดกำรกำลังคน
ประธำน : พญ.ปำจรีย์ อำรีย์รบ รก.นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
5. คณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนแนวทำงกำรจัดบริกำรสุขภำพ
ประธำน : นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ
โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ
6. คณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง
ประธำน : นพ.สุรวิทย์ ศักดำนุภำพ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี
ผลผลิตที่ต้องกำรจำกกำรประชุมกลุ่ม
1. Vision
2. เป้ำหมำย
3. Strategic Intervention
4. สรุป Stakeholder
5. Master Plan

วันจันทร์ที่ 1๗ กันยำยน ๒๕61 (ต่อ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ประชุม 6 กลุ่ม (ต่อ)
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุม 6 กลุ่ม (ต่อ)
วันอังคำรที่ 18 กันยำยน ๒๕61
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Workshop)
หัวข้อ กำรกำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ของเขตสุขภำพที่ ๕
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. คณะกรรมกำรฯ ๖ กลุ่ม จัดทำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. คณะกรรมกำรฯ ๖ กลุ่ม จัดทำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ฯ (ต่อ)
วันพุธที่ 19 กันยำยน ๒๕61
๐๘๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ –๐๙.๑๐ น. กล่ำวรำยงำน
โดย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๕
๐๙.๑๐ –๐๙.๓๐ น. กล่ำวเปิดกำรประชุมพร้อมมอบนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5
โดย นำยแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำธำรณสุขนิเทศก์ สำนักตรวจรำชกำรฯ เขตสุขภำพที่ ๕
๐๙.๓๐ –๑๒.๐๐ น. ประธำน 6 คณะ นำเสนอร่ำง (1) แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5
ประธำนและที่ประชุมวิพำกษ์ให้ข้อคิดเห็น
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑6.๓๐ น. ประชุมกลุ่ม 6 กลุ่ม (Stakeholders เข้ำร่วมประชุมกลุ่ม) เพื่อปรับแผนตำม
ข้อคิดเห็นในรอบเช้ำ
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม 6 กลุ่ม เพื่อปรับแผนตำมข้อคิดเห็น (ต่อ)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยำยน ๒๕61
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประธำน 6 คณะ นำเสนอร่ำง (๒) แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5
ประธำนและที่ประชุมวิพำกษ์ให้ข้อคิดเห็น
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ประชุมกลุ่ม และกำรเตรียมร่ำงแผนฉบับสมบูรณ์ ส่งทีมเลขำฯ สำนักงำนเขตสุขภำพ
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ตอบปัญหำ ข้อซักถำม
ปิดกำรประชุม
หมำยเหตุ พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

(สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)
แบบตอบรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5
ระหว่ำงวันที่ 1๗ - 20 กันยำยน ๒๕61
ณ โรงแรมพำวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
*********************************
1. ชื่อ–สกุล ..................................................................ตำแหน่ง....................................................................
หน่วยงำน........................................................................จังหวัด......................................................................
2. ชื่อ–สกุล ..................................................................ตำแหน่ง....................................................................
หน่วยงำน........................................................................จังหวัด......................................................................
3. ชื่อ–สกุล ..................................................................ตำแหน่ง....................................................................
หน่วยงำน........................................................................จังหวัด......................................................................
4. ชื่อ–สกุล ..................................................................ตำแหน่ง....................................................................
หน่วยงำน........................................................................จังหวัด ......................................................................
5. ชื่อ–สกุล ..................................................................ตำแหน่ง....................................................................
หน่วยงำน........................................................................จังหวัด......................................................................
6. ชื่อ–สกุล ..................................................................ตำแหน่ง....................................................................
หน่วยงำน........................................................................จังหวัด......................................................................

ลงชื่อ ................................................................... ผู้แจ้งข้อมูล(เขียนตัวบรรจง)
โทรศัพท์...................................................วันที่..................................................

โปรดส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
โทรสำร 0 3232 3015
ภำยในวันที่ 13 กันยำยน 2561

(สิ่งที่ส่งมำด้วย 3)
ใบจองห้องพัก
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5
ระหว่ำงวันที่ 1๗ - 20 กันยำยน ๒๕61
ณ โรงแรมพำวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
********************************
1. ชื่อผู้เข้ำพัก ................................................................ นำมสกุล....................................................................
วันที่เข้ำพัก.................................................................. วันที่ออก..................................................................
ชื่อหน่วยงำน ................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงำน (ออกใบเสร็จ) .......................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
หมำยเลขมือถือ ............................. แฟกซ์ ............................................. E – Mail ……………………………...
หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีหน่วยงำน ......................................................................................................
ประเภทอำหำร

ทั่วไป

มังสวิรัติ

อิสลำม

อื่น.........................

2. ชื่อผู้เข้ำพัก ................................................................ นำมสกุล....................................................................
วันที่เข้ำพัก.................................................................. วันที่ออก..................................................................
ชื่อหน่วยงำน ................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงำน (ออกใบเสร็จ) .......................................................................................................................
......................................................................................................................................... .............................
หมำยเลขมือถือ ............................. แฟกซ์ ............................................. E – Mail ……………………………...
หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีหน่วยงำน ......................................................................................................
ประเภทอำหำร

ทั่วไป

มังสวิรัติ

อิสลำม

อื่น.........................

ประเภทห้องพัก สุพีเรีย ห้องพักเดี่ยว / คู่ : รำคำห้องพัก 1,100 บำท / ห้อง / คืน
เงื่อนไขกำรจอง และกำรชำระเงิน
1. ผู้เข้ำพักเป็นผู้ชำระค่ำห้องพักเอง
2. กรุณำกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่ง FAX กลับมำที่เบอร์ 0 3458 4105
หรือ E-Mail : frontpavilion@hotmail.com
*หมำยเหตุ* หำกมีข้อสงสัยสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3451 3800 (พนักงำนต้อนรับโรงแรมพำวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท)

