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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร. ๐ ๔๔๘๖ ๑๗๐๐
ที่ ชย ๐๐32.๓๐๙/
วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕61
เรื่อง การรับการติดตาม นิเทศ และประเมินผล รอบที่ 2/2561
เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะได้ออกติดตาม นิเทศ และประเมินผลงานเครือข่าย
สุขภาพระดับอาเภอ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕61 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอภูเขียว ในวันที่ 19 มิถุนายน
๒๕61 นั้น
ในการนี้ จึงขอเชิญท่านและผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมรับการติดตาม นิเทศ และประเมินผลงาน
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.0๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการต่อไป

(นายสุภาพ สาราญวงษ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

กาหนดการติดตาม นิเทศและประเมินผล การดาเนินงานสาธารณสุข
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รอบที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
13.๐๐ – 13.45 น. - คณะผู้นิเทศก์เดินทาง ถึงห้องประชุมเพชรภูเขียว
13.45 -14.00 น.
- ประธาน คปสอ. กล่าวต้อนรับ แนะนาทีมอาเภอ
- ประธานคณะผู้นิเทศก์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการนิเทศติดตาม แนะนาทีม
14.00 -14.45 น.
- ตัวแทน คปสอ. นาเสนอเป็น Power point (20 นาที)
14.45 -15.45 น.
- แบ่งกลุ่มการนิเทศเป็น 3 กลุ่ม เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สาคัญ/ตัวชี้วัด
ที่เป็นปัญหาที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย (PA+ตรวจราชการ 35 KPI) และปัญหาอุปสรรในการ
ดาเนินงาน การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลข่าวสารระดับอาเภอ, และผลงานเด่น/นวัตกรรม
ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ ตาม Service Plan
กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
15.45 -16.30 น.
- สรุปการนิเทศงาน โดยคณะผู้นิเทศจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 คณะ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนาต่าง ๆ/ข้อสังเกตที่พบ/ข้อชื่นชม
- เดินทางกลับ
หมายเหตุ
1. การติดตามผลงานตามตัวชี้วัด ผู้นิเทศจะนาข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ : Smart Reguratot
CPHO จากเวบไซต์ สสจ. http://203.157.182.17/index (ซึ่งมีแหล่งนาเข้าจาก HDC และผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัดบันทึกเข้าระบบ)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชีว้ ัด สามารถตรวจสอบผลงานใน Smart Reguratot CPHO ถ้าพบปัญหาการ
บันทึกหรือผลงานไม่สอดคล้องกับ HDC ให้ประสานไปยังผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
3. ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดที่สาคัญ ตาม PA+ตรวจราชการ ใน 35 KPI ที่รับผิดชอบ ในประเด็น
3.1 ปัญหา อุปสรรค หรือความเสี่ยงที่สาคัญ ในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
3.2 มาตรการ/วิธีการดาเนินงาน พัฒนาหรือป้องกันความเสี่ยงที่สาคัญ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับการติดตาม นิเทศและประเมินผล การดาเนินงานสาธารณสุข
รอบที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ การเข้ากลุ่ม
1
2
ทพ.อตินาต ธรรมรัชสุนทร
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
3
นายนิวัฒน์ ขจัดพาล
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 3
4
กลุ่มที่ 1
นพ.ฉัตรชัย งานไว
นายแพทย์ชานาญการ
5
กลุ่มที่ 1
นางสาวภัทราภรณ์ ทานประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
6
นางทิพย์วัลย์ ระวิพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
กลุ่มที่ 1
7
กลุ่มที่ 1
นางจันทิมา แก้งคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
8
กลุ่มที่ 1
น.ส.วรัญญา คงยาดี
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
9
กลุ่มที่ 1
นางสมยงค์ เจริญรัตนาภิญโญ
จพ.ทันตสาธารณสุข ชานาญงาน
10 นางสุดารัตน์ หาญธงไช
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มที่ 1
11 นายฐิติพงศ์ อ่าศรี
เภสัชกร ชานาญการ
กลุ่มที่ 1
12 นางอรุณี จันทร์แสง
กลุ่มที่ 1
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
13 น.ส.ภุมรี บุปผาชาติ
กลุ่มที่ 1
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบตั ิการ
14 น.ส.เดือนเพ็ญ นามวิจิตร
กลุ่มที่ 1
นักวิชาการสาธารณสุข
15 นางสาวสุดารัตน์ บัวมั่น
กลุ่มที่ 1
โภชนากรชานาญงาน
17 นางเพ็ญณัฎฐา ตาปราบ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ 1
18 นางอุมาพร หินันท์ชัย
กลุ่มที่ 2
นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
19 นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร เภสัชกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มที่ 2
20 นางสาวกชกร ทองสุขแก้ง
กลุ่มที่ 2
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
21 นายชูเกียรติ เซี่ยงฉิน
กลุ่มที่ 2
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
22 นายเอกดนัย ทองมูล
กลุ่มที่ 2
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
23 นางสาววรวรรณ สืบนุการวัฒนา นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 2
24 นายอะที อองจาปา
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
25 นางปรารถนา ทองใบใหญ่
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
26 นางพัทธมน ทิพย์รักษ์
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
27 นางสิริพร ศัลย์วิเศษ
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
28 นางจุรีรัตน์ รัตนปัญญา
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
29 นางสัญญา กุลแก้ว
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
30 นางนิตยา ทองประเสริฐ
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
31 นางอรรจมาภรณ์ ตระกูลเรืองศรี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ 2
32 นางอภิษฏา อัครกิตติศักดิ์
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับการติดตาม นิเทศและประเมินผล การดาเนินงานสาธารณสุข
รอบที่ ๑ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕61
ณ ห้องประชุมเพชรภูเขียว ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ การเข้ากลุ่ม
33 นางบุณิกา เร่งมานะวงษ์
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
34 นางกมลรัตน์ ศิริมั่งมูล
กลุ่มที่ 2
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
35 นางวรรณี ทิพย์มณี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ 2
36 นางรวงทอง ชาติศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ 2
37 นางยุพิน เพชรน้อย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ 2
38 นางเจนสุดา พรมมาบุญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ 2
39 นางณฐพร ชัยพรมเขียว
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
กลุ่มที่ 2
40 นางวราภรณ์ สระประทุม
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
กลุ่มที่ 2
41 นางเกรัตน์ นรเศรษฐฉัตร
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
กลุ่มที่ 2
42 นางพุธวรรณ ยมศิริ
เจ้าหน้าที่เวชสถิติชานาญงาน
กลุ่มที่ 3
43 นางเยี่ยมรัตน์ จักรโนวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ 3
44 นายสืบสกุล ทับทิมอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มที่ 3
45 นางจิราภรณ์ นครศรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กลุ่มที่ 3
46 นายสถาพร ป้อมสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มที่ 3
47 นางปิยะฉัตร นันทกุล
กลุ่มที่ 3
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
48 น.ส.วิราวรรณ วรรณมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กลุ่มที่ 3
49 นายปรเมษฐ แควภูเขียว
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
กลุ่มที่ 3

