หลักการและเหตุผล

ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

Health Policy and Strategy Training
Program (HPT)
รุ่นที่ 2 ปี 2560
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เพื่ อพั ฒนาทักษะในการจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Policy and Strategy)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อพั ฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำ (Leadership) และท�ำงานอย่างเป็นมืออาชีพ
เพื่ อพั ฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ (Administration) เพื่ อรองรับบริบท
การบริหารจัดการที่เปลี่ยนเแปลงไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
การอบรม
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน/มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในเขตสุขภาพ 12 เขต และสังกัดกรม

G

จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม
จ�ำนวน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

I

วัตถุประสงค์

อายุ 35 - 50 ปี

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

A

พั ฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์รวมทั้งเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยง
การท�ำงานร่วมกัน

ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560
ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 8

R

R

กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานได้ จั ด ท� ำ หลั ก สู ต รการพั ฒนาความเชี่ ย วชาญด้ า น
นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 เพื่ อพั ฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสุ ข ภาพโดยการ
พั ฒนาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในบริบทของประเทศไทย เพื่ อตอบสนองต่อปัญหา
และความคาดหวังของประชาชน ภายใต้ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

หลักสูตรการพั ฒนา

T

T

ภาพกราฟฟิก จาก www.freepik.com

48 คน

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
นพ.โสภณ เมฆธน
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
นพ.ธวัช จายนียโยธิน		
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
นพ.อ�ำนวย กาจีนะ
นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
อ.มนูญ สรรค์คุณากร
นพ.ธีรพล โตพั นธานนท์
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ดร.นพ.พิ ทักษ์พล บุณยมาลิก
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิ ทยรังสฤษฏ์
นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุ ทธาศรี
ดร.กฤษดา แสวงดี
อ.ประภัสสร ธุรนิกร
อ.ก�ำพล กิจชระภูมิ
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โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ รวม 170 ชั่วโมง

1

Leadership

1

1

ผู้เข้าอบรมสามารถพั ฒนาทักษะในการจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
(Policy and Strategy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ผู้เข้าอบรมสามารถพั ฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำ (Leadership) และท�ำงาน

Policy and
Strategy

2

ผลที่คาดว่าได้รับ

อย่างเป็นมืออาชีพ

3
Administration

หน่วยการเรียนรู้ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy and Strategy)
จ�ำนวน 80 ชั่วโมง ประกอบด้วย

3 ผู้เข้าอบรมสามารถพั ฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ (Administration)
เพื่ อรองรับบริบทการบริหารจัดการที่เปลี่ยนเแปลงไป

ผู้อ�ำนวยการโครงการ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร

ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่ มดี
นพ.จักรรัฐ พิ ทยาวงศ์อานนท์

Introduction to Health Policy, Agenda Setting, Policy Formulation, Policy Adoption,
Policy Implementation, Policy Evaluation, Global Health, Political Management,
Strategy Management, Strategy Planning, Strategic Innovation,
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข),
ระบบติดตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและตัวชี้วัด (KPIs), KPIs กระทรวงสาธารณสุข และ ระบบ SMS,
Making Strategic Work, Making Smart Decision, Strategic Implementation

2

หน่วยการเรียนรู้ ด้านการพั ฒนาภาวะผู้น�ำ
(Leadership) จ�ำนวน 48 ชั่วโมง
ประกอบด้วย

3

หน่วยการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ
(Administration) จ�ำนวน 35 ชั่วโมง
ประกอบด้วย

Leadership, Ethical Leadership,

Project Management,

Persuasion, Negotiation,

Risk Management,

Personality, Strength Finder,

Change Management,

The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI),

Performance Management,

Communication, Social Media, Coaching,

Crisis Management,

Personal Brand

Conflict Management

ชั่วโมงอื่นๆ จ�ำนวน 7 ชั่วโมง

ก�ำหนดการรับสมัคร 15 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2560
การได้รับการเสนอชื่อ
ต้องเป็นผู้ท่ไี ด้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
่ ั ก เบิกจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าทีพ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม
ศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
โทร. 0-2590-2350 โทรสาร 0-2965-9819
E-mail: bops.expertcenter@gmail.com
สามารถลงทะเบียนดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ มเติมได้ที่
http://bps.moph.go.th/
หัวข้อ หลักสูตรฝึกอบรม/ หลักสูตรการพั ฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (HPT)
หรือ scan QR CODE
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

