กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 6- 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพราช ๓ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
เวลา 15.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกัน ณ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(รถจอดรอบริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
เวลา 15.30 – 18.00 น.
เดินทางจากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.3๐ น.
รับประทานอาหารเย็น (ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท)/
พักผ่อนตามอัธยาศัย/พักค้าง ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท
วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.00 – ๐๙.๓0 น.
 ชมการแสดง “ราชุดหลวงพ่อโสธร”
 ชมวีดีทัศน์แนะนาจังหวัดฉะเชิงเทรา/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 พิธีเปิดการประชุม
- กล่าวรายงานการประชุมฯ
โดย ดร.สม นาสอ้าน ประธานเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
- กล่าวเปิดการประชุมฯ /กล่าวต้อนรับเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โดย นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา 09.๓0 – 1๐.๓0 น.
 บรรยายพิเศษเรื่อง การปฏิรูปกลไกการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat)
โดย นพ.ธิติ แสวงธรรม รองผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เวลา 10.30 – 12.00 น.
 บรรยายเรื่อง การน้อมนา “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
และทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสู่ระดับพื้นที่
โดย -นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
-นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลทัพทัน
อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.๐๐ น.
 บรรยายเรื่อง การทายุทธศาสตร์ การควบคุมคุณภาพและการบริหารการผลิต
(Lean Management)
โดย อาจารย์วรวุฒิ วิศิษฎ์บัณฑิตกุล
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงาน จัดส่งรถใหม่
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
เวลา 15.00 – 18.0๐ น.
 อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลสาเร็จการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
โดย
- นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอาเภอบางน้าเปรี้ยว (รก.)
- นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอาเภอพนมสารคาม
- นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอาเภอบ้านโพธิ์
- นายชาตรี นันทพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เวลา 18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท)
เวลา 19.00 – 21.00 น.
 ประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข (ห้องประชุมเทพราช ๒)
โดย -ประธานเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ดร.สม นาสอ้าน
-คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
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เวลา 09.00 – 12.00 น.
 อภิปรายการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์และการกากับติดตาม
การดาเนินงาน ด้วยโปรแกรม SMS
โดย
- นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
- นายมรกต พิมพาเลีย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- นางนพวรรณ มาดารัตน์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.
 บรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ โดยใช้ CIPOX MODEL
โดย อาจารย์นเรศ สถิตยพงศ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 ประชุมกลุ่มย่อย เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์
- กลุ่ม 1 ภาคเหนือ/ภาคกลาง
โดย นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นางสาวนาฏอนงค์ เจริญสันติสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- กลุ่ม ๓ ภาคตะวันตก/ภาคตะวันออก
โดย นางสาวหทัยรัตน์ คงสืบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- กลุ่ม ๔ ภาคใต้
โดย นางศศิภา จันทรา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เวลา 17.00 – 18.00 น.
 ประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์และทบทวน SOP ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้อมูล
โดย นายรัก ธนะไพบูลย์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
และวิทยากรประจากลุ่ม
- กลุ่มที่ 2 กลุ่มแผนงาน
โดย นางพัชรี อรุณราษฎร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
และวิทยากรประจากลุ่ม
- กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดตามประเมินผล
โดย นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
และวิทยากรประจากลุ่ม
- กลุ่มที่ 4 กลุ่มนโยบาย
โดย ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
และวิทยากรประจากลุ่ม
เวลา 18.00 – 19.00 น.
 รับประทานอาหารเย็น/พักค้าง ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท
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เวลา 09.00 – 12.00 น.

เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 ประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์และทบทวน SOP ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 4 ด้าน (ต่อ)
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้อมูล
โดย นายรัก ธนะไพบูลย์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
และวิทยากรประจากลุ่ม
- กลุ่มที่ 2 กลุ่มแผนงาน
โดย นางพัชรี อรุณราษฎร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
และวิทยากรประจากลุ่ม
- กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดตามประเมินผล
โดย นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
และวิทยากรประจากลุ่ม
- กลุ่มที่ 4 กลุ่มนโยบาย
โดย ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
และวิทยากรประจากลุ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน
 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย คณะผู้ดาเนินการจัดประชุม/เครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 ศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพชุมชนวัดโสธรฯ
 เดินทางกลับถึงกระทรวงสาธารณสุข เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.

หมายเหตุ : ๑) รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
๒) กาหนดการประชุมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

