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กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ ๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๙
จังหวัดชัยภูมิ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันที่
รายละเอียดการตรวจราชการและนิเทศงาน
สถานที่
คณะผูนิเทศงานตรวจราชการ
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เขาเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (รายคณะ)
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
คณะที่ ๑ การพัฒนางานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (Prevention & หองประชุมพญาแล ๔
Promotion Excellence)
ชั้น ๕ รพ.ชัยภูมิ
นําเสนอโดย นายตุหิน ไตรทิพย รอง นพ.สสจ.ชย.
(รับประทานอาหารกลางวัน ณ รพ.ชัยภูมิ)
คณะที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence)
๒. การพัฒนาระบบบริการ Service Plan (SP)
๒.๑ นําเสนอ Service Plan รายสาขา
หองประชุมพญาแล ๒
นําเสนอโดย..............................................................
ชั้น ๕ รพ.ชัยภูมิ
(รับประทานอาหารกลางวัน ณ รพ.ชัยภูมิ)
หองประชุม
๒.๒ การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
- สสจ.ชัยภูมิ นําเสนอ ผลงานความกาวหนาของ พชอ./PCC รพ.หนองบัวระเหว
และ รพ.สต.ติดดาว นําเสนอโดย.........................................
(รับประทานอาหาร
- คปสอ. หนองบัวระเหว นําเสนอความกาวหนาการ
กลางวัน
ดําเนินงาน พชอ./PCC และ รพ.สต.ติดดาว
ณ รพ.หนองบัวระเหว)
นําเสนอโดย.................................................................
- ลงตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงาน รพ.สต.ตะลอมไผ ต.โคกสะอาด
๒.๓ การนําเสนอภาพรวมจังหวัด RDU + AMR
หองประชุมภักดีชุมพล
นําเสนอโดย ..............................................................
๑ ชั้น ๔ รพ.ชัยภูมิ
(รับประทานอาหารกลางวัน ณ รพ.ชัยภูมิ)
คณะที่ ๓/คณะที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรที่เปนเลิศ(People Excellence)
และการบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล(Governance Excellence) หองประชุม ๑ สสจ.ชย.
นําเสนอโดย นางสาวลักษมี ออสวัสดิ์ รอง นพ.สสจ.ชย.
(รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม ๑ สสจ.ชัยภูมิ)
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผูตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ ๙ ,สาธารณสุขนิเทศ และคณะ
ตรวจเยี่ยม คปสอ.คอนสาร นําเสนอ ขอมูลทั่วไป / ผลการดําเนินงาน หองประชุม
ขับเคลื่อนคํารับรองการปฏิบัติราชการ PA ๑๖ ขอ (สถานการณ, ปญหา รพ.คอนสาร
มาตรการ/โครงการสําคัญ, ผลการดําเนินงานป ๖๑) / แผนดําเนินงาน
PCC ๒๐ นาที นําเสนอโดย.................................................................
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ............................................................................
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ผูตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ ๙ ,สาธารณสุขนิเทศ และคณะตรวจ
หองประชุม รพ.สต.
เยี่ยม รพ.สต.ดงกลาง
ดงกลาง
- นําเสนอผลการดําเนินงาน รพ.สต.ดงกลาง (รพ.สต.ติดดาว)
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะผูนิเทศฯ บางสวนเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (รายคณะตอ)
๑๘.๐๐ น.เปนตนไป รับประทานอาหารเย็นที่ หองอาหารโรงแรมเลิศนิมิต (สสจ.เจาภาพ)

วันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น.

รายละเอียดการตรวจราชการและนิเทศงาน

ผูตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ ๙ ,สาธารณสุขนิเทศ และคณะผูนิเทศฯ
เดินทางมาถึง รพ.เกษตรสมบูรณ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน
๑. สสจ.ชัยภูมิ นําเสนอ ขอมูลทั่วไป / ผลการดําเนินงานขับเคลื่อน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ PA ๑๖ ขอ (สถานการณ, ปญหา ,
มาตรการ / โครงการสําคัญ , ผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๑)
Success story ๒๐ นาที จํานวน ๓ เรื่อง
นําเสนอโดย .................................................................รอง นพ.สสจ.ชย
๑. มหัศจรรย ๑๐๐๐ วัน นําเสนอโดย คปสอ.คอนสวรรค
๒. สมุนไพรเลิกบุหรี่ นําเสนอโดย รพ.จัตุรัส
๓. การใชยาอยางเหมาะสม (RDU) ขั้น ๓ นําเสนอโดย รพ.เนินสงา
๒. รพ.ชัยภูมิ นําเสนอ ขอมูลทั่วไป / สถานการณการเงิน และ
อัตรากําลังของบุคลากร / การรักษาผูปวยวัณโรค / ผลการดําเนินงาน
ตาม PA ที่สําคัญ/ ปญหาที่เรื้อรัง (เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา)
๒๐ นาที
นําเสนอโดย..................................................................
๓. คปสอ.เกษตรสมบูรณ นําเสนอขอมูลทั่วไป / ผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนคํารับรองการปฏิบัติราชการ PA ๑๖ ขอ (สถานการณ, ปญหา
,มาตรการ / โครงการสําคัญ , ผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๑) /แผนการ
ดําเนินงาน PCC ๒๐ นาที
นําเสนอโดย..................................................................
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ผูตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ ๙ ,สาธารณสุขนิเทศกและคณะผูนิเทศฯ
เดินทางตรวจเยี่ยม รพ.สต.โนนเขวา ต.โนนทอง (รพ.สต.ติดดาว)
นําเสนอโดย.................................................................
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผูตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ ๙ ,สาธารณสุขนิเทศก และคณะประชุม
สรุปผลการตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ รายคณะฯ
๑๘.๐๐ น.เปนตนไป รับประทานอาหารเย็นที่ ........................................ (รพ.ชัยภูมิ เจาภาพ)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน
คณะที่ ๑ การพัฒนาการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ ๓ /๔ การพัฒนาบุคลากรเปนเลิศ / การพัฒนาบริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล
- ที่ประชุมรวมใหขอคิดเห็นและอภิปรายซักถามปญหาทั่วไป
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

สถานที่

หองประชุม
รพ.เกษตรสมบูรณ

หองประชุม
รพ.สต.โนนเขวา
หองประชุมพญาแล ๑
ชั้น ๕ รพ.ชัยภูมิ

หองประชุม รพ.ชัยภูมิ

