
  
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระดับเขต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภำพที่ 12  

ระหว่ำงวันที่ 4 – 20 กันยำยน 2561 
************************************************************************** 

1) ประชุมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ครั้งที่ 1 : สรุปปัญหำที่ส ำคัญ จัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ มอบหมำยท ำแผนปฏิบัติกำร 
วันที่ 4 กันยำยน 2561 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 11.00 น. อภิปรายปัญหาสุขภาพในมุมมองเครือข่าย 
   โดย ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) หรือผู้แทน 
         นายพงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. 
         ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
         ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 
                                     ผู้แทนผู้น าศาสนา 
                                           น าอภิปรายโดย นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน จ.ยะลา 
11.00 - 12.00 น. มุมมองปัญหาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 โดย ศูนย์วิชาการ 
   โดย นายสุวิช  ธรรมปาโล  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัควบคุมโรค 12 สงขลา 
                                     นายบุญแสง  บุญอ านวยกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
         นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี 
         นายธวัช  ลาพินี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
                  นายสุชาติ อนันตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ด าเนินการอภิปราย 
12.00 - 12.15 น. น าเสนอแนวทางการประชุมกลุ่ม 5 กลุ่ม (CSO, CIO, CFO, CHRO และ CPPO) 
12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด 
13.30 - 17.00 น. ประชุมกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 (CSO, CIO, CFO,  
                                CHRO และ CPPO) (ครั้งที่ 1) 
17.00 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
19.00 - 21.00 น. ประชุมกลุ่ม 5 กลุ่ม ตามคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 (CSO, CIO, CFO,  
                                CHRO และ CPPO) (ครั้งที่ 2) 
วันที่ 5 กันยำยน 2561 
08.30 - 11.00 น. น าเสนอผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  5 กลุ่ม   
                                  (CSO, CIO, CFO, CHRO และ CPPO) และเข็มมุ่งที่ส าคัญ กลวิธีการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
                                     พ.ศ. 2562 (กลุ่มละ 15 นาท)ี 
11.00 - 11.20 น. มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพท่ี 12  
   โดย นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 12 
         นายสมเกียรติ ข านุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 
11.20 - 12.00 น. ชี้แจงและมอบหมายหน้าที่การจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการ  
                               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   โดย นายประเวศ  หมีดเส็น ผช.ผตร.12/รอง ผอ.ศบ.สต 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด 
13.30 - 15.00 น. แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
15.00 - 16.00 น. สรุป อภิปรายปัญหา และปิดการประชุม 
 
 



 
 
2) ประชุมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ครั้งที่ 2 : เพื่อพิจำรณำกล่ันกรองแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณโครงกำร 

วันที่ 17 กันยำยน 2561 
09.00 - 09.30 น. ประธานชี้แจงแนวทางการประชุมฯ 
09.30 – 10.00 น.      น าเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2561 และแนวทางการด าเนินงาน  
                               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO) ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
10.00 - 12.00 น. น าเสนอแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการ  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2562                      
                               ตามคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 (CSO, CIO, CFO, CHRO และ CPPO) และ 
                                   ซักถาม (กลุ่มละ 20 นาที ซักถาม 10 นาท)ี ครั้งที่ 1 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด 
13.30 - 14.20 น. น าเสนอแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการ  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2562                      
                               ตามคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 (CSO, CIO, CFO, CHRO และ CPPO) และ 
                                   ซักถาม (กลุ่มละ 20 นาที ซักถาม 10 นาท)ี ครั้งที่ 2 
14.20 - 15.45 น. น าเสนอแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ  
                                  พ.ศ. 2562 และซักถาม (กลุ่มละ 10 นาที ซักถาม 5 นาท)ี 
14.45 - 16.30 น. พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                       
16.30 - 17.00 น. มอบการบ้าน  
17.00 – 17.30 น. สรุปและปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3) ประชุมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ครั้งที่ 3 : รับฟังควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์เขตสุขภำพที่ 12 และ
เห็นชอบในหลักกำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562   

วันที่ 18 กันยำยน 2561  
13.30 - 14.30 น.  ลงทะเบียน 
14.30 - 16.30 น. ชี้แจงโครงการและซักซ้อมความเข้าใจการประชุมฯ 
16.30 - 19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาสัย/รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

วันที่ 19 กันยำยน 2561 
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. ทิศทางนโยบายการพัฒนางานด้านสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 12 
   โดย นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 12 
09.00 - 09.30 น. น าเสนอค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของ 
                               ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   โดย นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน จ.ยะลา 
09.30 – 10.00 น. น าเสนอยุทธศาสตร์ เข็มมุ่ง และแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO) ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
10.00 - 12.30 น. น าเสนอแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการ ตามคณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพที่ 12  
                                          (CSO, CIO, CFO, CHRO และ CPPO) และซักถาม (กลุ่มละ 20 นาที ซักถาม 10 นาท)ี 
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด 
13.30 - 16.30 น. เวทีสาธารณะ : วิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1 
   โดย นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน จ.ยะลา 
                                     นายสุชาติ อนันตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        
16.30 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 - 21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

วันที่ 20 กันยำยน 2561 
08.30-11.00 น. เวทีสาธารณะ : วิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2 
   โดย นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน จ.ยะลา 
                                     นายสุชาติ อนันตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
11.00-12.00 น. สรุปผลการวิพากษ์ และมอบการบ้าน 
   โดย นายสมเกียรติ ข านุรักษ ์สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 12 
         นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน จ.ยะลา 
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด 
13.30-15.00 น. สรุป อภิปรายปัญหา และปิดการประชุม 


