กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์โดยกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยนักยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2561
ระหว่ำงวันที่ ๒2 – ๒5 กรกฎำคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมมุกดำรำ บีช วิลล่ำ แอนด์ สปำ อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ
วันอำทิตย์ที่ ๒2 กรกฎำคม ๒๕๖๑
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.

ประชุ มคณะกรรมการเครือข่ายนั กยุ ท ธศาสตร์ส าธารณสุข/หั ว หน้ ากลุ่ ม งานพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

วันจันทร์ที่ ๒3 กรกฎำคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ชมวีดิทัศน์จงั หวัดพังงา
กล่าวต้อนรับเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โดย นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

พิธีเปิดการประชุม
โดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑
กล่าวรายงาน โดย นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล
ประธานเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข

๑๐.๐๐ – ๑0.3๐ น.

บรรยายนโยบายสาธารณสุขทางทะเล
โดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑

๑๐.3๐ – ๑1.0๐ น.

บรรยายการขับเคลื่อนสาธารณสุขทางทะเลในกลุ่มอันดามัน
โดย นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

บรรยาย MOPH 4.0
โดย ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑5.๐๐ น.

ทบทวนการดาเนินงาน ปี 2561 ตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence”
Workshop “ประชุมกลุ่มย่อย ตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence”
PP&P Excellence
วิทยากรกลุ่ม
โดย ดร.วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย
Service Excellence
วิทยากรกลุ่ม
โดย น.ส.นาฏอนงค์ เจริญสันติสุข
และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
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วันจันทร์ที่ ๒3 กรกฎำคม ๒๕๖๑

๑5.๐๐ – ๑6.๐๐ น.

(ต่อ)
People Excellence
โดย นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์
และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
Governance Excellence
โดย นางจุรีรัตน์ ฐิตวังโส
และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
บรรยายการจัดการศูนย์การแพทย์เขาหลัก จังหวัดพังงา (Andaman Hub)
โดย นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ
ผชชว. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๑6.๐๐ – ๑7.๐๐ น.

ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์เขาหลัก จังหวัดพังงา (Andaman Hub)

๑๘.๐๐ น.
วันอังคำรที่ ๒4 กรกฎำคม ๒๕๖๑

รับประทานอาหารเย็น

๐8.3๐ – 09.30 น.

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาระดับต่าง ๆ สู่ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข
โดย นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อานวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า

09.30 - 10.00 น.

ความก้าวหน้าของนักยุธศาสตร์สาธารณสุขกับการเตรียมผลงานวิชาการ
โดย นางเกศรินทร์ ไทศรีวงศ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
นาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข

10.00 – 10.30 น.

เรื่องการนานโยบายการพันาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอสู่การปฏิบัติระดับพืน้ ที่
โดย ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
การขับเคลื่อนโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ (SMS)
โดย นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล
ประธานเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข

๑0.3๐ – ๑2.๐๐ น.

๑2.0๐ – ๑3.๐๐ น.

อาหารกลางวัน

๑3.๐๐ – 17.00 น.

ชี้แจงแนวทางการดาเนินการและการติดตามผลการดาเนินงาน การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขของคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธ
โดย คณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล ประธาน
นางพัชรี อรุณราษฎร์ รองประธาน (ด้านบริหาร)
นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองประธาน (ด้านวางแผนและประเมินผล)
นายไกรวุฒิ แก้วซาลุน รองประธาน (ด้านข้อมูลสารสนเทศ)
นางศิริลักษณ์ โกวิทยานนท์ รองประธาน (ด้านวิชาการ)
นางรัชนี คอมแพงจันทร์ รองประธาน (ด้านการจัดการระดับเขต)

๑๘.0๐ น.

รับประทานอาหารเย็น (มุทิตาจิต)
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วันพุธที่ ๒5 มิถุนำยน ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – 12.๐๐ น.

พิ จารณาแนวทางการด าเนิ น งานการขับ เคลื่ อนนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข โดย คณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
- Big data
-M&E
- SOP

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

บรรยาย “การพัฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขในปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
โดย ประธานเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
สรุปผลประชุม และปิดการประชุม

หมำยเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.
กาหนดการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
วันที่ ๒4 กรกฎำคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมมุกดำรำ บีช วิลล่ำ แอนด์ สปำ อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ
------------------------------------๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

ชมการแสดง ......................................จังหวัดพังงา

๑๙.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

ขบวนแห่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประธานกล่าวเปิดงาน
มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ชมการแสดง.......................................จังหวัดพังงา
สนุกสนานผ่อนคลายสไตล์ชาวยุทธ

ธีมงาน : เหลืองสดใส สไตล์ชายหาด

