(ราง)กําหนดการตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๖ (จังหวัดสระแกว) รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ระหวางวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561
วันที่ 9
กําหนดการ
ผูเขาประชุม/ผูรับการนิเทศ
ก.ค.2561
09.00 –
ผูตรวจราชการกระทรวง และคณะตรวจราชการ พรอมกันที่หองประชุม - ผูตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศกและ
11.30 น. สิรินธร สสจ.สระแกว
คณะตรวจราชการ
***ผตร.จับสลากเลือก คปสอ./รพ.สต.ที่จะลงตรวจเยี่ยม**
- นพ.สสจ.และผอ.รพร.
- สสจ.สระแกว นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการ - รอง นพ.สสจ.และหน.กลุมงาน/งาน
กระทรวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาพรวมของจังหวัด /ปญหา - ผูบริหาร ของ รพร.สระแกว
สาธารณสุขเฉพาะพื้นที่
คณะที่1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคฯ
คณะที่2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
โดย พญ.อรรัตน จันทรเพ็ญ ผชช.ว สสจ.สระแกว
- รพร.สระแกว นําเสนอสรุปผลงานและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
โดย นพ.สมคิด ยึนประโคน รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพร.สระแกว
11.30 –
12.30 น.
13.00 –
16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ สสจ.สระแกว

13.00 –
16.30น.

ทีมที่ 2 ผูนิเทศงานเก็บขอมูลในหนวยงานของ สสจ.สระแกว และ รพร.สระ - ผูประสานงานประจําคณะฯ
- คณะที่ ๑ นางลอองจันทร
แกว แยกรายคณะ 1-3
* คณะที่ ๑หองสิรินธร ชั้น 2 สสจ.สระแกว
- คณะที่ ๒ นายเสกสรรค/
* คณะที่ ๒หองประชุมราชพฤกษ รพร.สระแกว
นายสุวิทย ยินดีสุข
* คณะที่ ๓หองประชุม พล.ร.ต.นพ.วิฑุร แสงสิงแกว สสจ.สระแกว
- คณะที่ ๓ นางจามจุรี (เลขา),
นางอรพิน/นางกชพรรณ (ผช.เลขา)
รับประทานอาหารเย็น ณ.......................................................
ผตร/สธน./คณะผูนิเทศ/นพ.สสจ./
รองนพ.สสจ./ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุมงาน
ผูนิเทศพักผอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมธนาสิริ
ผตร./สธน.และคณะ พักที่ โรงแรมธนาสิริ

18.00 21.00น.
21.00 น.
วันที่ 10
ก.ค.2561
06.00 –
07.00 น.

ทีมที่ 1 ผูตรวจราชการกระทรวง และคณะ
ตรวจเยี่ยม คปสอ......./รพ.สต………………….

กําหนดการ
ผูตรวจราชการฯ และคณะ ออกกําลังกาย โดยการเดิน-วิ่ง จาก รร.ธนาศิริ
ถึงสวนสุขภาพ บริเวณดานหนา สสอ.เมืองสระแกว

ผูเขาประชุม/ผูรับการนิเทศ
- ผูตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศกและ
คณะตรวจราชการ
- นพ.สสจ. และคณะ/ สสอ.เมืองและคณะ

09.00 –
16.30 น.

- ผูตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศกและ
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Surprise Visit)
ผูตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในประเด็นที่สนใจ คณะตรวจราชการ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ
-คปสอ./รพ.สต. ที่ถูกเลือกลงเยี่ยมพื้นที่

09.00 –
12.00 น.

ทีมที่ 2 ผูทําหนาที่ตรวจราชการและทีมงาน เก็บขอมูลในหนวยรับ
การตรวจ ณ สสจ. สระแกวและ รพร.สระแกว เพิ่มเติม

12.00 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ........................................................

-ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัดรับนิเทศ
งานตามตัวชี้วัด

วันที่ 10
ก.ค.2561
13.00 16.30 น.
17.00–
18.00 น.
18.00 21.00น.
21.00 น.

กําหนดการ

ทีมที่ 2 ผูทําหนาที่ตรวจราชการ และทีมงาน
-จัดทํารายงาน ตก.1สงเขาระบบCentral Cockpit ภายในเวลา 16.00 น.
- จัดทํา ppt สรุปผลตรวจราชการ KPI ที่รับผิดชอบสงไฟลเขาระบบและ
เลขารวบรวมใหหัวหนาแตละคณะ 1 – 3
การแขงขันฟุตบอลมหาสนุก ณ สนามหลังศาล
-ทีมผูตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก
และคณะตรวจราชการ
-ผูบริหารของ สสจ.สระแกว
รับประทานอาหารเย็น ณ.......................................................
ผตร/สธน./คณะผูนิเทศ/นพ.สสจ./
รองนพ.สสจ./ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุมงาน
ผูนิเทศพักผอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมธนาสิริ
ผตร./สธน.และคณะ พักที่ โรงแรมธนาสิริ

วันที่ 11
กําหนดการ
ก.ค.2561
06.00 –
ผูตรวจราชการฯ และคณะ ออกกําลังกาย โดยการเดิน-วิ่ง
07.00 น. จาก รร.ธนาศิริ ถึงบริเวณรอบสระน้ํา ภายใน รพร.สระแกว
08.30 –
09.00 น.
09.00 12.00 น.

12.0013.00น.

ผูเขาประชุม/ผูรับการนิเทศ

- สาธารณสุขนิเทศเปนประธานการประชุมเตรียมพรอมกอนนําเสนอ
สรุปผลการตรวจราชการ
- ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานการนําเสนอสรุปผล
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามประเด็นการตรวจราชการ
โดยหัวหนาคณะที่ 1 – 3
- มอบแนวทางและขอเสนอแนะ/ขอสั่งการ ในการดําเนินงาน
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 รพร.สระแกว
- พักรับประทานอาหารกลางวัน (ณ รพร. สระแกว)

ผูเขาประชุม/ผูรับการนิเทศ
- ผูตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศกและ
คณะตรวจราชการ
- นพ.สสจ. และคณะ
- ผอ.รพร.สระแกว และคณะ
หองประชุมราชพฤกษ รพร.สระแกว
1. นพ.สสจ.
2. รองนพ.สสจ.
3. ผอ.รพ./สสอ.ทุกแหง
4. หน.กลุมงาน/ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

หมายเหตุ
๑. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
๒. ผูทําหนาที่ผูตรวจราชการฯ/ผูนิเทศงานอาจมาเก็บขอมูลในจังหวัดพื้นที่ที่ตรวจราชการกอนกําหนดการได ทั้งนี้ จะประสานกับ
ผูประสานงานของจังหวัดพื้นที่ที่ตรวจราชการโดยตรง
3. การแตงกาย วันพุธที่ 9 ก.ค .ใสเสื้อฟาขาวปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. ใสเสื้อ To be และวันศูกรที่ 11 ก.ค. ใสเสื้อ
ฟาขาวปฏิบัติการ
4. ผูประสานการตรวจราชการ จ.สระแกว...
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โทรศัพท 0 3742 5141 – 4 ตอ 107 โทรสาร 0 3742 5141 – 4 ตอ 100
1.นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย มือถือ 08 1153 9191
2.นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย มือถือ 08 6262 1374
3.นายปยะณัฐ วิเชียร มือถือ 09 4821 3666

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ (จับสลาก) คปสอ.....................................
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม ๒๕61
เวลา

กําหนดการ

16.00น.
18.00 น.

ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่
-ผตร.และสธน.พรอมคณะเดินทางจาก สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแกวถึง รพ......................
(คปสอ.ที่จับสลากได)
-ผูตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยม
พื้นที่ ณ รพ.................................
-บรรยายสรุป(ขอมูลทั่วไป/สภาพปญหาพื้นที่/
การพัฒนาการดําเนินงานดานสาธารณสุข/นวัตกรรม
ผลงานเดน) โดย คปสอ.........................
-กิจกรรมปลูกตนไม (ตนการบูร) โดย ทานผตร./สธน./
ผช.ผตร.
-ผูตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยม
พื้นที่ณ รพ.สต.............................(รพ.สต.ที่จับสลากได)
-บรรยายสรุป (ขอมูลทั่วไป/สภาพปญหาพื้นที่/การ
พัฒนาการดําเนินงานดานสาธารณสุข/นวัตกรรม
ผลงานเดน)
โดย รพ.สต..........................
-กิจกรรมปลูกตนไม (ตนการบูร) โดย ทานผตร./สธน./
ผช.ผตร.
เดินทางเขาที่พัก ณ รร.ธนาศิริ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ...............................

21.00 น.

ผูนิเทศพักผอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมธนาสิริ

12.30 – 13.00 น.

13.00 – 14.00 น.

14.15 – 15.15 น.

ผูเขาประชุม/ผูรับการนิเทศ

- ผตร./สธน. และคณะผูนิเทศงาน
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง4)
และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ

- ผตร./สธน. และคณะผูนิเทศงาน
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุมงานพยส./คุณภาพ/คร./สงเสริม
- ผอ.รพ.........................
- สสอ............................
- ผูตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ
-สสอ..................
-ผอ.รพ.สต.ทุกแหงใน คปสอ.ที่จับสลากได

- ผูตรวจราชการ/สธน.และคณะ
ผตร/สธน./คณะผูนิเทศ/นพ.สสจ./ รองนพ.สสจ./
ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุมงาน
ผตร./สธน.และคณะ พักที่ โรงแรมธนาสิริ

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Surprise Visit) คปสอ.........................................
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2561
เวลา

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 10.30น.

กําหนดการ

ผูเขาประชุม/ผูรับการนิเทศ

ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่คปสอ. แหงที่ 1
- ผตร./สธน. และคณะผูนิเทศงาน
-ผตร.และสธน.พรอมคณะเดินทางจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด - นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง4)
สระแกว ถึง รพ....................................( คปสอ.ที่ถูกเลือกลงเยี่ยม) และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ
-ผูตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ในประเด็นที่สนใจ (Surprise Visit)ณ รพ.................................
-บรรยายสรุป (ขอมูลทั่วไป/สภาพปญหาพื้นที่/การพัฒนาการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข/นวัตกรรม ผลงานเดน)
โดย คปสอ.........................
-กิจกรรมปลูกตนไม (ตนการบูร) โดย ทานผตร./สธน./ผช.ผตร.

- ผูตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ
-ผอ.รพ..................../สสอ..................

-ผูตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ในประเด็นที่สนใจ (Surprise Visit)ณ รพ.สต...............................
-บรรยายสรุป (ขอมูลทั่วไป/สภาพปญหาพื้นที่/การพัฒนาการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข/นวัตกรรม ผลงานเดน)
โดย รพ.สต..........................
-กิจกรรมปลูกตนไม (ตนการบูร) โดย ทานผตร./สธน./ผช.ผตร.

- ผูตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ
-สสอ..................
-ผอ.รพ.สต.ทุกแหงในอําเภอที่ถูกเลือก

11.45– 12.30น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.........................................................

- ผตร./สธน. และคณะผูนิเทศงาน
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง4)
และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ
-ผอ.รพ........................../สสอ..................

13.00 – 14.00น.

ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ. แหงที่ 2
-ผูตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ในประเด็นที่สนใจ (Surprise Visit)ณ รพ.................................
-บรรยายสรุป (ขอมูลทั่วไป/สภาพปญหาพื้นที่/การพัฒนาการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข/นวัตกรรม ผลงานเดน)
โดย คปสอ.........................
-กิจกรรมปลูกตนไม (ตนการบูร) โดย ทานผตร./สธน./ผช.ผตร.
-ผูตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ในประเด็นที่สนใจ (Surprise Visit)ณ รพ.สต...............................
-บรรยายสรุป (ขอมูลทั่วไป/สภาพปญหาพื้นที่/การพัฒนาการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข/นวัตกรรม ผลงานเดน)
โดย รพ.สต..........................
-กิจกรรมปลูกตนไม (ตนการบูร) โดย ทานผตร./สธน./ผช.ผตร.
เดินทางเขาที่พัก ณ รร.ธนาศิริ
เตะฟุตบอลมหาสนุก ณ สนามหญาเทียม

- ผูตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ
-ผอ.รพ..................../สสอ..................

10.45 – 11.45 น.

14.15– 15.15 น.

16.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 น.

- รับประทานอาหารเย็น ณ .....................................................

21.00 น.

ผูนิเทศพักผอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมธนาสิริ

- ผูตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุมงานที่เกี่ยวของ
-สสอ..................
-ผอ.รพ.สต.ทุกแหงในอําเภอที่ถูกเลือก
- ผูตรวจราชการ/สธน.และคณะ
-ทีมผตร./สธน.
-ผูบริหารของ สสจ.สระแกว
ผตร/สธน./คณะผูนิเทศ/นพ.สสจ./ รองนพ.
สสจ./ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุมงาน
ผตร./สธน.และคณะ พักที่ โรงแรมธนาสิริ

