(ราง) กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
รอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสระแกว
วัน/เวลา
กิจกรรม
สถานที่/ผูเกี่ยวของ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2563
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
หองประชุมสิรินธร ชั้น 2
สสจ.สระแกว
09.00– 12.00 น.
-ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/สาธารณสุขนิเทศก
หองประชุมสิรินธร ชั้น 2
มอบนโยบายและสรุปขอมูลเบื้องตนจากผลการตรวจราชการ
สสจ.สระแกว
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว นําเสนอสรุปผลการ
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย
ดําเนินงานตามกรอบประเด็นการตรวจราชการภาพรวมจังหวัด
-คณะตรวจราชการฯ
สระแกว
-ผูบริหาร สสจ.สระแกว
โดย พญ.อรรัตน จันทรเพ็ญ นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวช
-ผอ.รพร.สระแกว และคณะ
กรรมปองกัน
-ผอ.รพ.อรัญฯ และคณะ
-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว นําเสนอสรุปผลการ
-หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน
ดําเนินงานตามกรอบประเด็นการตรวจราชการฯ และการพัฒนา สสจ.สระแกว
ระบบบริการสุขภาพ
โดย นพ.สมคิด ยึนประโคน รองผูอํานวยการฝายการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
-โรงพยาบาลอรัญประเทศ นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานตาม
กรอบประเด็นการตรวจราชการฯ และการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ
โดย นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผูอํานวยการโรงพยาบาลอรัญ
ประเทศ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.
แบงทีมตรวจราชการ 2 ทีม
ทีม 1 ผูตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก/ผูชวยผูตรวจ -คณะตรวจราชการฯ
กระทรวง รวมกับ คณะผูบริหารจังหวัดและผูแทนศูนยวิชาการ
-นพ.สสจ./รองนพ.สสจ./หน.กลุม
ตรวจเยี่ยม
พยส./หน.กลุมบริหาร/หน.กลุม
คปสอ.วังน้ําเย็น
สงเสริม/หน.กลุมทรัพยฯ/
-รพ.สต.คลองตะเคียนชัย
หน.กลุมอน./หน.กลุมคร.
รับฟงบรรยายสรุป รพ.สต.คลองตะเคียนชัย
-ผอ.รพ.วังน้ําเย็น
-รพ.วังน้ําเย็น
-สาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
รับฟงบรรยายสรุป คปสอ.วังน้ําเย็น
-ผอ.รพ.สต.คลองตะเคียนชัย
ทีม 2 ผูนิเทศเก็บขอมูลแยกรายประเด็น กลุม 1-3
กลุม 1 หองประชุมสิรินธร ชั้น 2
-ผูทําหนาที่ตรวจราชการและนิเทศงาน
สสจ.สระแกว
เก็บขอมูลแยกรายประเด็น กลุม 1-3
ผูประสานกลุม 1 :
กลุม 1 โครงการพระราชดําริ สุขภาพกลุมวัย (สุขภาพแมและเด็ก นางลอองจันทร คําภิรานนท
ผูสูงอายุคุณภาพ และ NCDs)
เบอรโทร 08 8506 4756
กลุม 2 กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ลดแออัด กลุม 2 หองประชุมราชพฤกษ
ลดรอคอย Service Plan
ชั้น 3 รพร.สระแกว
กลุม 3 Back office ทั้งระบบ และระบบคุณภาพ

วัน/เวลา
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ 2563 (ตอ)

กิจกรรม

17.00 – 18.30 น.
เตะฟุตบอลกระชับมิตร
18.30 – 21.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วัน/เวลา
กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ 2563
09.00 – 12.00 น.
-ผูทําหนาที่ตรวจราชการและนิเทศงาน
เก็บขอมูลแยกรายประเด็น กลุม 1-3 (ตอ)

สถานที่/ผูเกี่ยวของ
ผูประสานกลุม 2 :
1.นายเสกสรรค คงอาชีวกิจ
เบอรโทร 09 8913 1959
2.นายปติพัฒน ทองเลิศ
เบอรโทร 06 1978 8930
กลุม 3 หองประชุมพล.ร.ต.นพ.วิฑุร
แสงสิงแกว ชั้น 2 สสจ.สระแกว
ผูประสานกลุม 3 :
นางพาณี วสนาท
เบอรโทร 09 4923 9422
ณ สนาม NGK เมืองสระแกว
รานอาหาร...................
สถานที่

กลุม 1 หองประชุมสิรินธร ชั้น 2
สสจ.สระแกว
กลุม 2 หองประชุมราชพฤกษ
ชั้น 3 รพร.สระแกว
กลุม 3 หองประชุมพล.ร.ต.นพ.วิฑุร
แสงสิงแกว ชั้น 2 สสจ.สระแกว
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
สสจ.สระแกว
13.00 – 16.30 น.
คณะตรวจราชการฯ รวบรวม วิเคราะห และจัดทํารายงานผลการ หองประชุมสิรินธร ชั้น 2
ตรวจราชการ
สสจ.สระแกว
18.00 – 21.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
รานอาหาร…………………
วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2563
08.30 – 09.00 น.
-สาธารณสุขนิเทศก เปนประธานประชุมเตรียมความพรอมกอน หองประชุมราชพฤกษ
นําเสนอสรุปผลตรวจราชการ
ชั้น 3 รพร.สระแกว
19.00 – 12.00 น.
-ผูตรวจราชการกระทรวง เปนประธานการนําเสนอสรุปผลการ
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
ตรวจราชการ กลุม 1 – 3 และมอบขอเสนอแนะ/แนวทาง/
รพร.สระแกว
ขอสั่งการในการดําเนินงาน
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
รพร.สระแกว
13.00 น.
คณะตรวจราชการฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ

๑. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2.การแตงกาย ใสเสื้อฟาขาวปฏิบัติการ
3. ผูประสาน สสจ.สระแกว 1.นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย มือถือ 08 1153 9191
2.นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย มือถือ 08 6262 1374
3.นายปยะณัฐ วิเชียร มือถือ 09 4821 3666
4. ผูประสาน รพร.สระแกว นายปติพฒ
ั น ทองเลิศ มือถือ 06 1978 8930

