(ร่าง)กาหนดการตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๖ (จังหวัดสระแก้ว) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561
วันที่ 9
กาหนดการ
ผู้เข้าประชุม/ผู้รับการนิเทศ
ก.ค.2561
09.00 –
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะตรวจราชการ พร้อมกันที่ห้องประชุม - ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์และ
11.30 น. สิรินธร สสจ.สระแก้ว
คณะตรวจราชการ
***ผตร.จับสลากเลือก คปสอ./รพ.สต.ที่จะลงตรวจเยี่ยม**
- นพ.สสจ.และผอ.รพร.
- สสจ.สระแก้ว นาเสนอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการตรวจราชการ - รอง นพ.สสจ.และหน.กลุม่ งาน/งาน
กระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาพรวมของจังหวัด /ปัญหา - ผู้บริหาร ของ รพร.สระแก้ว
สาธารณสุขเฉพาะพื้นที่
คณะที1่ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคฯ
คณะที2่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที3่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
โดย พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ ผชช.ว สสจ.สระแก้ว
- รพร.สระแก้ว นาเสนอสรุปผลงานและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
โดย นพ.สมคิด ยึนประโคน รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ รพร.สระแก้ว
11.30 –
12.30 น.
13.00 –
16.30 น.
13.00 –
16.30น.

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

พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ สสจ.สระแก้ว
ทีมที่ 1 ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ
ตรวจเยี่ยม คปสอ......./รพ.สต………………….
ทีมที่ 2 ผู้นิเทศงานเก็บข้อมูลในหน่วยงานของ สสจ.สระแก้ว และ รพร.สระ - ผู้ประสานงานประจาคณะฯ
แก้ว แยกรายคณะ 1-3
- คณะที่ ๑ นางลอองจันทร์
* คณะที่ ๑ห้องสิรินธร ชั้น 2 สสจ.สระแก้ว
- คณะที่ ๒ นายเสกสรรค์/
* คณะที่ ๒ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพร.สระแก้ว
นายสุวทิ ย์ ยินดีสุข
* คณะที่ ๓ห้องประชุม พล.ร.ต.นพ.วิฑุร แสงสิงแก้ว สสจ.สระแก้ว
- คณะที่ ๓ นางจามจุรี (เลขา),
นางอรพิน/นางกชพรรณ (ผช.เลขา)
รับประทานอาหารเย็น ณ.......................................................
ผตร/สธน./คณะผู้นิเทศ/นพ.สสจ./
รองนพ.สสจ./ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุ่มงาน
ผู้นิเทศพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมธนาสิริ
ผตร./สธน.และคณะ พักที่ โรงแรมธนาสิริ
กาหนดการ

ผู้เข้าประชุม/ผู้รับการนิเทศ

ผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ออกกาลังกาย โดยการเดิน-วิ่ง จาก รร.ธนาศิริ
ถึงสวนสุขภาพ บริเวณด้านหน้า สสอ.เมืองสระแก้ว

- ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์และ
คณะตรวจราชการ
- นพ.สสจ. และคณะ/ สสอ.เมืองและคณะ
ผตร/สธน./คณะผู้นิเทศ/นพ.สสจ./
รองนพ.สสจ./ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุ่มงาน
ผตร/สธน./คณะผู้นิเทศ/นพ.สสจ./
รองนพ.สสจ./ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุ่มงาน
- ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์และ
คณะตรวจราชการ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
-คปสอ./รพ.สต. ที่ถูกเลือกลงเยีย่ มพื้นที่
-ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัดรับนิเทศ
งานตามตัวชี้วัด

08.30 –
08.50 น.
08.50 –
09.20 น.
09.20 –
12.00 น.

ผตร./สธน./ผช.ผตร. เดินทางจากสสจ.สระแก้ว ถึง รพ.วัฒนานคร

09.00 –
12.00 น.

ทีมที่ 2 ผู้ทาหน้าทีต่ รวจราชการและทีมงาน เก็บข้อมูลในหน่วยรับ
การตรวจ ณ สสจ. สระแก้วและ รพร.สระแก้ว เพิ่มเติม

12.00 13.00 น.

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

พิธีเปิดอาคารผู้สูงอายุ รพ.วัฒนานคร โดย ท่าน ผตร. เป็นประธาน
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่พชอ.

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

กาหนดการ

ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Surprise visit)
-ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัดรับนิเทศ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่..........
งานตามตัวชี้วัด
ทีมที่ 2 ผู้ทาหน้าทีต่ รวจราชการ และทีมงาน
-จัดทารายงาน ตก.1ส่งเข้าระบบCentral Cockpit ภายในเวลา 16.00 น.
- จัดทา ppt สรุปผลตรวจราชการ KPI ที่รับผิดชอบส่งไฟล์เข้าระบบและ
เลขารวบรวมให้หัวหน้าแต่ละคณะ 1 – 3
การแข่งขันฟุตบอลมหาสนุก ณ สนามหลังศาล
-ทีมผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์
และคณะตรวจราชการ
-ผู้บริหารของ สสจ.สระแก้ว
รับประทานอาหารเย็น ณ.......................................................
ผตร/สธน./คณะผู้นิเทศ/นพ.สสจ./
รองนพ.สสจ./ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุ่มงาน
ผู้นิเทศพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมธนาสิริ
ผตร./สธน.และคณะ พักที่ โรงแรมธนาสิริ

วันที่ 11
กาหนดการ
ก.ค.2561
06.00 –
ผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ออกกาลังกาย โดยการเดิน-วิ่ง
07.00 น. จาก รร.ธนาศิริ ถึงบริเวณรอบสระน้า ภายใน รพร.สระแก้ว
08.30 –
08.50 น.
08.50 09.00
09.00 12.00 น.

12.0013.00น.

ผู้เข้าประชุม/ผู้รับการนิเทศ

- สาธารณสุขนิเทศเป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมก่อนนาเสนอ
สรุปผลการตรวจราชการ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตร ตาบล Long
Term Care จานวน 25 ตาบล
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการนาเสนอสรุปผล
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามประเด็นการตรวจราชการ
โดยหัวหน้าคณะที่ 1 – 3
- มอบแนวทางและข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ในการดาเนินงาน
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 รพร.สระแก้ว
- พักรับประทานอาหารกลางวัน (ณ รพร. สระแก้ว)

ผู้เข้าประชุม/ผู้รับการนิเทศ
- ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์และ
คณะตรวจราชการ
- นพ.สสจ. และคณะ
- ผอ.รพร.สระแก้ว และคณะ
ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพร.สระแก้ว
ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพร.สระแก้ว
1. นพ.สสจ.
2. รองนพ.สสจ.
3. ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง
4. หน.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

หมายเหตุ
๑. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. ผู้ทาหน้าทีผ่ ู้ตรวจราชการฯ/ผูน้ ิเทศงานอาจมาเก็บข้อมูลในจังหวัดพื้นที่ที่ตรวจราชการก่อนกาหนดการได้ ทั้งนี้ จะประสานกับ
ผู้ประสานงานของจังหวัดพื้นทีท่ ี่ตรวจราชการโดยตรง
3. การแต่งกาย วันพุธที่ 9 ก.ค .ใส่เสื้อฟ้าขาวปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. ใส่เสื้อ To be และวันศูกร์ที่ 11 ก.ค. ใส่เสื้อ
ฟ้าขาวปฏิบัติการ
4. ผู้ประสานการตรวจราชการ จ.สระแก้ว...
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โทรศัพท์ 0 3742 5141 – 4 ต่อ 107 โทรสาร 0 3742 5141 – 4 ต่อ 100
1.นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย มือถือ 08 1153 9191
2.นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย มือถือ 08 6262 1374
3.นายปิยะณัฐ วิเชียร มือถือ 09 4821 3666

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

กาหนดการ

12.30 – 13.00 น.

16.00น.
18.00 น.

ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่
-ผตร.และสธน.พร้อมคณะเดินทางจาก สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วถึง รพ......................
(คปสอ.ที่จับสลากได้)
-ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
พื้นที่ ณ รพ.................................
-บรรยายสรุป(ข้อมูลทั่วไป/สภาพปัญหาพื้นที่/
การพัฒนาการดาเนินงานด้านสาธารณสุข/นวัตกรรม
ผลงานเด่น) โดย คปสอ.........................
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นการบูร) โดย ท่านผตร./สธน./
ผช.ผตร.
-ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
พื้นทีณ
่ รพ.สต.............................(รพ.สต.ที่จับสลากได้)
-บรรยายสรุป (ข้อมูลทั่วไป/สภาพปัญหาพื้นที่/การ
พัฒนาการดาเนินงานด้านสาธารณสุข/นวัตกรรม
ผลงานเด่น)
โดย รพ.สต..........................
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นการบูร) โดย ท่านผตร./สธน./
ผช.ผตร.
เดินทางเข้าที่พัก ณ รร.ธนาศิริ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ...............................

21.00 น.

ผู้นิเทศพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมธนาสิริ

13.00 – 14.00 น.

14.15 – 15.15 น.

ผู้เข้าประชุม/ผู้รับการนิเทศ
- ผตร./สธน. และคณะผู้นิเทศงาน
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง4)
และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
- ผตร./สธน. และคณะผู้นิเทศงาน
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุ่มงานพยส./คุณภาพ/คร./ส่งเสริม
- ผอ.รพ.........................
- สสอ............................
- ผู้ตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
-สสอ..................
-ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งใน คปสอ.ที่จบั สลากได้

- ผู้ตรวจราชการ/สธน.และคณะ
ผตร/สธน./คณะผู้นิเทศ/นพ.สสจ./ รองนพ.สสจ./
ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุ่มงาน
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.

กาหนดการ

ผู้เข้าประชุม/ผู้รับการนิเทศ

ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่คปสอ. แห่งที่ 1
- ผตร./สธน. และคณะผู้นิเทศงาน
-ผตร.และสธน.พร้อมคณะเดินทางจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด - นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง4)
สระแก้ว ถึง รพ....................................( คปสอ.ที่ถูกเลือกลงเยี่ยม) และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยีย่ มพื้นที่
ในประเด็นทีส่ นใจ (Surprise Visit)ณ รพ.................................
-บรรยายสรุป (ข้อมูลทั่วไป/สภาพปัญหาพื้นที่/การพัฒนาการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข/นวัตกรรม ผลงานเด่น)
โดย คปสอ.........................
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นการบูร) โดย ท่านผตร./สธน./ผช.ผตร.

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

-ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยีย่ มพื้นที่
ในประเด็นทีส่ นใจ (Surprise Visit)ณ รพ.สต...............................
-บรรยายสรุป (ข้อมูลทั่วไป/สภาพปัญหาพื้นที่/การพัฒนาการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข/นวัตกรรม ผลงานเด่น)
โดย รพ.สต..........................
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นการบูร) โดย ท่านผตร./สธน./ผช.ผตร.

- ผู้ตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
-สสอ..................
-ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในอาเภอที่ถูกเลือก

11.45– 12.30น.

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

- ผตร./สธน. และคณะผู้นิเทศงาน
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง4)
และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
-ผอ.รพ........................../สสอ..................

13.00 – 14.00น.

ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ. แห่งที่ 2
-ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยีย่ มพื้นที่
ในประเด็นทีส่ นใจ (Surprise Visit)ณ รพ.................................
-บรรยายสรุป (ข้อมูลทั่วไป/สภาพปัญหาพื้นที่/การพัฒนาการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข/นวัตกรรม ผลงานเด่น)
โดย คปสอ.........................
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นการบูร) โดย ท่านผตร./สธน./ผช.ผตร.
-ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สธน.และคณะ ตรวจเยีย่ มพื้นที่
ในประเด็นทีส่ นใจ (Surprise Visit)ณ รพ.สต...............................
-บรรยายสรุป (ข้อมูลทั่วไป/สภาพปัญหาพื้นที่/การพัฒนาการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข/นวัตกรรม ผลงานเด่น)
โดย รพ.สต..........................
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นการบูร) โดย ท่านผตร./สธน./ผช.ผตร.
เดินทางเข้าที่พัก ณ รร.ธนาศิริ
เตะฟุตบอลมหาสนุก ณ สนามหญ้าเทียม

- ผู้ตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
-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 .....................................................

- ผู้ตรวจราชการ/สธน.และคณะ
- นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.(รอง1-4)
และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
-สสอ..................
-ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในอาเภอที่ถูกเลือก
- ผู้ตรวจราชการ/สธน.และคณะ
-ทีมผตร./สธน.
-ผู้บริหารของ สสจ.สระแก้ว
ผตร/สธน./คณะผู้นิเทศ/นพ.สสจ./ รองนพ.

21.00 น.

ผู้นิเทศพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมธนาสิริ

สสจ./ผอ.รพ./สสอ./ หน.กลุม่ งาน
ผตร./สธน.และคณะ พักที่ โรงแรมธนาสิริ

