
กรอบเตรียมการจัดประชุม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561
ประจําปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
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กําหนดการ : SCHEDULE
ระบบการลงทะเบียน

แบบ Online (ฝากลิงค์กระทรวงฯ-เว็บ สสจ.
บุรีรัมย์)
ข้อมูลที่ต้องการ (เพื่ออํานวยความสะดวก)
• ชื่อ-สกุล
• ตําแหน่ง
• เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• หน่วยงาน/จังหวัด
• ประเภทอาหาร
• โรงแรมที่เข้าพัก พร้อมวันที่ check in-out
• กลุ่มศึกษาดูงานทีต่้องการ
• กลุ่มกิจกรรมสร้างสุขภาพทีต่้องการ (21/22)
• รายละเอียดการเดินทาง 
   - เครื่องบิน (วันเดินทาง/Flight/สายการบิน/
เวลาถึง-กลับ/สนามบนิปลายทาง)
   - รถทัวร์/รถไฟ (วันเดินทาง/เวลาถึง-กลับ/
สถานีปลายทาง)
   - รถยนต์ของทางราชการ/รถยนต์ส่วนบุคคล
• อื่นๆ

การศึกษาดูงานและสรุปผลการศึกษาดูงาน

09.00-11.00 น. (ข้อเสนอ) ศึกษาดูงาน 6 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงาน “Primary Care Cluster”
ณ รพ.สต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงาน “Happy MOPH-BR”
ณ รพ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

กลุ่มที่ 3 ศึกษาดูงาน “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถี
ธรรมชาติ”
ณ รพ.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

กลุ่มที่ 4 ศึกษาดูงาน “Sport Medicine” หรือ 
“STROKE” หรือ “Palliative Care”
ณ รพ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

กลุ่มที่ 5 ศึกษาดูงาน “มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน”
ณ รพ.สต.หนองโดน อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

กลุ่มที่ 6 ศึกษาดูงาน “Long Term Care”
ณ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

11.00-12.00 น. สรุปผลการศึกษาดูงาน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
สถานที่ศึกษาดูงาน

21 พฤษภาคม 2561



กําหนดการ : SCHEDULE
21 พฤษภาคม 2561

การประชุมนําเสนอผลการศึกษาดูงาน

14.00 - 16.30 น.
ห้องประชุมสนาม Chang International Circuit
• กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
• ปาฐกถาพิเศษ โดย ท่านเนวิน ชิดชอบ เรื่อง 

“ปฏิรูปเมืองบุรีรัมย์”
• นําเสนอผลการศึกษาดูงาน โดย ผู้แทนกลุ่มฯ
• มอบนโยบาย โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16.30 - 18.00 น. 
สร้างสุขภาพและทัศนศึกษา
กลุ่มที่ 1 ฟุตบอลผู้บริหาร “ไร้พุง ลดโรค”
ณ สนามซ้อม Chang Arena 
กลุ่มที่ 2 ทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติธรรม 
ณ วัดป่าเขาน้อย พระสุภัทรบพิตร ศาลหลักเมือง
กลุ่มที่ 3 ทัศนศึกษาเชิงธรรมชาติ ชมนกนานาพันธุ์ 
ณ ห้วยจระเข้มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
กลุ่มที่ 4 การทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริม
สนับสนุนสินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ 
ณ บริเวณทางเข้า Buriram Castle 

งานเลี้ยงอาหารเย็น

18.30 - 22.00 น. 
สถานที่ : Buriram Castle
ธีมงาน : Sport Night Sport City : Shining 
Health
การแต่งกาย : ชุดกีฬา



กําหนดการ : SCHEDULE

22 พฤษภาคม 2561

การสร้างสุขภาพ

06.00 – 07.00 น.
เดิน-วิ่งออกกาํลังกาย 100 ปีการสาธารณสุข
ไทย
ณ สนาม Chang International Circuit

การประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
ครั้งที่ 3/2561

09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม รพ.บุรีรัมย์ ชั้น 9 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ณ รพ.บุรีรัมย์

การแต่งกาย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
• เสื้อสีฟ้ากระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
• เสื้อสีขาวกระทรวงสาธารณสุข



คําสั่งคณะกรรมการ/คณะทํางาน

คณะกรรมการระดับเขต

 ผตร. เขต 9 ประธาน สธน. เขต 9 รองประธาน

 สสจ.4 จังหวัด/ผอ.รพศ./รพท.4 จังหวัด กรรมการ

 ผชช.ว.บุรีรัมย์ เลขานุการ หน.กง.พนย. ผช.เลขานุการ

 นพ.สสจ.บร. ประธาน  นพ.สสจ.นม. รองประธาน
 นพ.สสจ.ชย./สร. ผอ.รพศ./รพท. 4 จังหวัด ผชช.ว. 4 
 จังหวัด เป็น คทง.
 ผชช.ว.1/2 บุรีรัมย์ เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 ขอรายชื่อ ผชช.ว. 4 จังหวัด หน.กง.บริหาร สสจ. 4 จังหวัด
              รอง ผอ.ด้านอํานวยการ รพศ. 4 จังหวัด 
              ร่วมเป็น คทง.

 ขอรายชื่อ จนท.งานไอที 4 จังหวัด 

              จนท.งานไอที รพ.พื้นที่ศึกษาดูงาน 
              จนท.งานเวชนิทัศน์ รพศ/รพท. ร่วมเป็น คทง. 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนตามAgenda (กรณีได้รับเลือก)

 ขอรายชื่อ ประธาน รองประธาน คณะทํางาน
 เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จาก รพ.สุรินทร์  

1.คกก.
อํานวยการ

5.คทง.ศึกษา
ดูงาน LTC 
รพ.สุรินทร์

2.คทง.ปฏิคม
ผู้บริหาร
ระดับสูง

3.คทง.
ยานพาหนะ

4.คทง.
สื่อสารและ

ปสช.

• อํานวยการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานระดับเขต

• ให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงาน

• เตรียมพื้นที่และเนื้อหาการศึกษา
ดูงาน การนําเสนอและเอกสาร

• อาหารกลางวันและอาหารว่าง 1 

มื้อ

• ดูแลอํานวยความสะดวกแก่
ผู้บริหารระดับสูงแบบ
เฉพาะตัว

• ขอสนับสนุนรถตู้ พร้อม พขร.
และค่าใช้จ่ายการเดินทาง 4 จ.

• บร.มี 29 คัน ต้องการอีก 41 คัน 
รวม 70 คัน

• จัดระบบ ถ่ายทอดสด/

Conference สําหรับสื่อสาร
ระหว่างสถานที่ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนเชิงระบบระดับเขต (1-4)



LAY OUT WEBPAGE

การประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ 044-612166, 089-8484563 (คุณระวิวรรณ) 

089-8484563 (คุณประเสริฐ) 086-3498321 (คุณมณฑิชา)

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมและศึกษาดูงาน

ระบบประสาน
ที่พัก/โรงแรม

ระบบประสานรถ
รับ-ส่ง

QR CODE

Group Line

แนะนําร้านอาหาร 
(web link/app)

แนะนําสถานที่
ท่องเที่ยว และ City 
Tour  (web link/app)

ตารางการ
แข่งขันฟุตบอล 

(BRU)

แนะนําเส้นทางการเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์

Flight Time Schedule

ดอนเมือง-บุรีรัมย์ ดอนเมือง-ขอนแก่น ดอนเมือง-อุบล

โคราช-เชียงใหม่ โคราช-ภูเก็ต สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น

รถไฟ

รถทัวร์

QR CODE

Web Link

ถ่ายทอดสด/
WEB CONFERENCE Gr.1แผนที่เอกสาร

ถ่ายทอดสด/
WEB CONFERENCE Gr.2

ถ่ายทอดสด/
WEB CONFERENCE Gr.3

Visit Counter


