ที่ สธ ๐230/ว 317

สํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70๐๐๐
7

มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแหงในเขตสุขภาพที่ 5 ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ผูอํานวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1. ราง คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมฯ
2. กําหนดการประชุม
3. แบบตอบรับการเขารวมประชุมฯ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดออกกฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติ
หน า ที่ ร าชการ และการพั ฒ นาข า ราชการที่ อ ยู ร ะหว า งทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ พ.ศ.2553 ข อ 8
กําหนดใหมีการพัฒนาข าราชการพลเรื อนสามั ญ เพื่อใหรูระเบีย บแบบแผนของทางราชการ และการเปน
ขาราชการที่ดีดวยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน โดยเขตสุขภาพ
ที่ 5 ไดมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5
ใหกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข สายวิชาชีพแพทย ที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการใหม นั้น
ในการนี้ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๕ จึงขอเชิญ คณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศ
แพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5 ตามรางคําสั่งสิ่งที่สงมาดวย 1 เขารวมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม
2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมอาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค โรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอใหสงแบบตอบรับเขารวมประชุม
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ทั้งนี้คาใชจายของผูเขารวมประชุมใหเบิกจากตนสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายนรินทรรัชต พิชญคามินทร)
ผูอ ํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 5
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔
โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕
ผูประสานงาน นางสาวสุภัทรา เฉลิมเกียรติ โทรศัพท 09 5365 0391

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่
/ ๒561
เรื่อง คณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5
__________________________
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดออกกฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ และการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ.2553 ขอ 8 กําหนดใหมี
การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเปนขาราชการที่ดีดวย
กระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน โดยเขตสุขภาพที่ 5 ไดมอบหมายให
สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด สุพรรณบุ รี รวมกับ วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุ รี และวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5 ใหกับบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข สายวิชาชีพแพทย ที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการใหม นั้น
ในการนี้ เพื่ อให การจัดอบรมโครงการปฐมนิ เทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5 เป นไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัด
อบรมปฐมนิเทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งมีองคประกอบและบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. นายพิศิษฐ ศรีประเสริฐ
ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
ที่ปรึกษา
2. นายกิตติ กรรภิรมย
สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ 5
ที่ปรึกษา
3. นายสาโรจน มะรุมดี
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ปรึกษา
4. นายศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
ผูอํานวยโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
ที่ปรึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17
5. นายศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย
ที่ปรึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี
6. นางดารารัตน รัตนรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน
ประธาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
7. นายธิติ แสวงธรรม
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองประธาน
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
8. นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
รองประธาน
โรงพยาบาลดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
9. นางปาจรีย อารียรบ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ(ดานเวชกรรมปองกัน)
กรรมการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
10.นายไพฑูรย...
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10. นายไพฑูรย วิไลวรรณ

รองนายแพทยสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
11. นายรัฐพล เวทสรณสุธี
นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
12. นายชัช จันทรงาม
นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
13. นายสุทัศน ไชยยศ
รองนายแพทยสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
14. นายกิติพงษ ทองเหลือ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
15. นางสาวศิริลักษณ มณีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
16. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ

กรรมการ

17. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กรรมการ

18. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
19. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
20. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
21. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลมะการักษ จังหวัดกาญจนบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

22. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลประจวบคีรขี ันธ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ

กรรมการ

23. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ

กรรกมาร

24. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ

25. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลบานโปง จังหวัดราชบุรี

กรรมการ

26. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กรรมการ

27. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

กรรมการ

28. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

กรรมการ

29. รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

กรรมการ

30. ผูแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

กรรมการ

31. ผูแทนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

32.นายรักษพงศ...
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32. นายรักษพงศ เวียงเจริญ
33. นางอมรรัตน ลิ้มจิตสมบูรณ
34. นางสาวมัลลิกา ไอยราพัฒนา

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบฯ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
หัวหนากลุมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
กองตรวจราชการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

บทบาทหนาที่
1. วางแผนการอบรมและปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับปญหาและสถานการณภายในเขตสุขภาพ
2. ประสานงานและดําเนินการจัดอบรม
3. ประเมินผลและจัดทําสรุปผลการอบรมนําเสนอผูตรวจราชการ
4. ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามนโยบาย และที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายพิศิษฐ ศรีประเสริฐ)
ผูต รวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมอาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
*********************************
วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
- ไมมี
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 หลักสูตรและกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5 ประจําปการศึกษา 2561
โดย ผูแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และ ผูแทนวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร สุพรรณบุรี
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

แบบตอบรับเขารวมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศแพทยชดใชทุน เขตสุขภาพที่ 5
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมอาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
*****************************
ชื่อหนวยงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...................................................................................................................
โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป...........................................................................................................................
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. ชื่อ – นามสกุล...................................................................ตําแหนง...................................................
เบอรโทรศัพท....................................................................อีเมล........................................................
2. ชื่อ – นามสกุล...................................................................ตําแหนง...................................................
เบอรโทรศัพท....................................................................อีเมล........................................................
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