สำเนำคู่ฉบับ
ที่ สธ 0230/ ว 1266

สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000
11 กันยำยน ๒๕61

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี
เขตสุขภำพที่ 5
เรียน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลทั่วไปทุกแห่ง
ในเขตสุขภำพที่ 5 ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติเขต 5 รำชบุรี ผู้อำนวยกำรศูนย์สุขภำพจิตที่ 5 รำชบุรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัดรำชบุรี ผู้อำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครำม ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 5 จังหวัดรำชบุรี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ทุกแห่ งในเขต
สุ ขภำพที่ 5 ผู้ อ ำนวยกำรวิ ทยำลั ยพยำบำลพระจอมเกล้ ำ จั งหวั ดเพชรบุ รี ผู้ อ ำนวยกำรวิ ท ยำลั ยกำร
สำธำรณสุข สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้อำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิยำลัยมหิดล
สิ่งที่ส่งมำด้วย

1. กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมประชุมฯ
2. กำหนดกำรประชุม ฯ
3. แบบตอบรับเข้ำร่วมประชุม ฯ
4. แบบจองห้องพัก

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดให้มีกำรปฏิรูประบบสำธำรณสุข เพื่อยกระดับคุณภำพบริกำร
และสุขภำพของประชำชน ชี้ทิศทำงกำรปฏิรูปเน้นในด้ำนกำรดูแลสุขภำพ และกำรรักษำพยำบำลของประชำชนแบบ
องค์รวม ตอบโจทย์ของประชำชนทุกช่วงวัย ทุกระดับรำยได้ ทุกกลุ่มเสี่ยง และทุกระดับของกำรรักษำ สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 20 ปี สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 จึงได้ดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภำพที่ 5 โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรระดั บเขต จังหวัด ตลอดจนศู นย์วิชำกำร และเครือข่ำยสุขภำพต่ำง ๆ เพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรก ำกั บ
ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในแต่ละพื้นที่ นั้น
ในกำรนี้ ส ำนั ก งำนเขตสุ ข ภำพที่ 5 ขอเชิ ญ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำรฯ
ในระหว่ำงวันที่ 19 – 20 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมพำวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ดังกำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 และโปรดส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุม
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 ไปยังสำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5 ภำยในวันที่ 13 กันยำยน 2561 และแบบจองห้องพักตำมสิ่ง
ที่ส่งมำด้วย 4 ภำยในวันที่ 16 กันยำยน 2561 โดยเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจำกต้นสังกัด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมปประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นำงจำรุภำ จำนงศักดิ์)
รองผู้อำนวยกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตสุขภำพที่ 5
กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุม้ ครองผู้บริโภค
โทร. ๐ ๓232 3014 โทรสำร ๐ ๓232 3015
ผู้ประสำนงำน : นส.พรลภัส ประยูรหงษ์ โทร 08 3557 8116

(สิ่งที่ส่งมำด้วย 1)
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน ๒๕61
ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
*********************************
๑. ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ ๕
จำนวน
๑
๒. สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ ๕
จำนวน
๑
๓. ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร เขตสุขภำพที่ ๕
จำนวน
๑
๔. คณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบ
จำนวน 102
สำธำรณสุข
๕. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)
จำนวน
๑
6. บุคลำกรจำกศูนย์วิชำกำร แห่ง ๆ ละ 1 คน
ศูนย์อนำมัยที่ 5 รำชบุรี
จำนวน
1
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 5 รำชบุรี
จำนวน
1
ศูนย์สุขภำพจิตที่ 5 รำชบุรี
จำนวน
1
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครำม
จำนวน
1
สำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 5 รำชบุรี
จำนวน
1
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 5 รำชบุรี
จำนวน
1
ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิดล
จำนวน
1
7. บุคลำกรจำกวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี และวิทยำลัยกำร
สำธำรณสุขสิรินธร แห่ง ๆ ละ 1 คน
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี
จำนวน
1
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จักรีรัช
จำนวน
1
วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน
1
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี
จำนวน
1
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน
1
8. นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ละ 1 คน
จำนวน
8
9. นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) สสจ.ละ 1 คน
จำนวน
8
10. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์ รพศ./รพท.
จำนวน 16
11. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร รพศ./รพท.
จำนวน 16
12. หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุขทุกจังหวัด
จำนวน
8
13. หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทัว่ ไป
จำนวน 16
14. ภำคีเครือข่ำย และตัวแทนกลุ่มสหวิชำชีพ
จำนวน 10
15. บุคลำกรจำกกลุ่มตรวจรำชกำรที่ 5 สำนักตรวจและประเมินผล
จำนวน
5
16. บุคลำกรจำกสำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๕
จำนวน 10
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(สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)
กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน ๒๕61
ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
*********************************
วันพุธที่ 19 กันยายน ๒๕61
๐๘๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ –๐๙.๑๐ น. กล่ำวรำยงำน
โดย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตสุขภำพที่ ๕
๐๙.๑๐ –๐๙.๓๐ น. กล่ำวเปิดกำรประชุมพร้อมมอบนโยบำย แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 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 กันยายน 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 3)
แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน ๒๕61
ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
*********************************
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..................................................

โปรดส่งแบบตอบรับไปยังสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
โทรสาร 0 3232 3015
ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561

(สิ่งที่ส่งมำด้วย 4)
ใบจองห้องพัก
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
และแผนแม่บท (Master Plan) ระยะ 5 ปี เขตสุขภาพที่ 5
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน ๒๕61
ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
********************************
1. ชื่อผู้เข้ำพัก ................................................................ นำมสกุล....................................................................
วันที่เข้ำพัก.................................................................. วันที่ออก..................................................................
ชื่อหน่วยงำน ................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงำน (ออกใบเสร็จ) .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ........
หมำยเลขมือถือ ............................. แฟกซ์ ............................................. E – Mail ……………………………...
หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีหน่วยงำน ......................................................................................................
ประเภทอำหำร

ทั่วไป

มังสวิรัติ

อิสลำม

อื่น.........................

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

ทั่วไป

มังสวิรัติ

อิสลำม

อื่น.........................

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

