ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมคณะทางาน ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้รับบริการ

-

กิจกรรม
ระยะเวลา
1 ตุลาคม ๒๕๖1–
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการร่วมแสดงความคิดเห็น
1 มกราคม 2562
เกี่ยวกับ แผนงาน/โครงการ
( 90 วัน)
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการร่วมจัดทาแผนงานกิจกรรม
โครงการ
เสนอแผนงานโครงการแก่คณะผู้บริหาร
จัดตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบงาน
ประชุมคณะทางาน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการชี้แจง
รายละเอียดการดาเนินงาน/การจัดทาปฏิทินการ
ดาเนินงาน และร่วมกันดาเนินงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ทีมพี่เลี้ยงระดับอาเภอ) โดย
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการดาเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2562
(1 วัน)

คณะทางานประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน โดยใช้แนวทางการประเมิน รพ.
สต.ติดดาว
คณะทางานแนะนาติดตามเจ้าหน้าที่ของแต่ละ รพ .
สต. ประเมินตนเอง ตามคู่มือ และวิเคราะห์ส่วนขาด
สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
เก็บรวบรวมข้อมูลที่แต่ละ รพ.สต.ประเมินตนเอง
นาข้อมูลมาวิเคราะห์และดาเนินการพัฒนาในส่วนขาด

มีนาคม ๒๕๖2
(1 วัน)

-

ทีมนิเทศติดตามงาน(พี่เลี้ยงระดับอาเภอ) เพื่อ
ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานในส่วนขาด และ
สนับสนุนการดาเนินงาน

เมษายน-พฤษภาคม
๒๕๖2 (60 วัน)

ติดตามผลการดาเนินงานของกลุ่ม

-

ประเมินผลการติดตามงานตามหมวด ในคู่มือ
สรุป/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุน การส่ง รพ.สต. ในความรับผิดชอบ

มิถุนายน ๒๕๖2
(5 วัน) มิถุนายน
๒๕๖2 (2 วัน)

สรุป/จัดทารายงานผลการดาเนินงาน

-

จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และหาแนวทางการ
แก้ไขพัฒนา ในปีถัดไป

กันยายน ๒๕๖2
(2 วัน)

ประขุมคณะทางาน ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้รับบริการ

-

ประชุม และชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงาน

-

นิเทศติดตามงาน

มีนาคม ๒๕๖2
(5 วน)
มีนาคม ๒๕๖2
(5 วน)

แผนการนิเทศงานโครงการพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสูค่ ณ
ุ ภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
วัน/เดือน/ปี เวลาออก
รพ.สต.
13
08.30น. รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต.หนองจ๊อม
พฤษภาคม
รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต.ป่าไผ่
2562 16.30น.

ผู้ประสานงาน
นางพัทธวรรณ
ลาน้อย

14
พฤษภาคม
2562
15
พฤษภาคม
2562
16
พฤษภาคม
2562

นางพัทธวรรณ
ลาน้อย

08.30น.
16.30น.
08.30น.
16.30น.
08.30น.
16.30น.

ผูน้ ิเทศ
คณะกรรมการกากับ
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย
รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่
คณะกรรมการกากับ
รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต.หนองแหย่ง
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย
รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ต.สันพระเนตร
คณะกรรมการกากับ
ติดตามสานักงาน
รพ.สต.บ้านสันคะยอม ต.สันทรายน้อย
สาธารณสุขอาเภอสันทราย
รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต.เมืองเล็น
คณะกรรมการกากับ
รพ.สต.บ้านแม่ฮัก ต.หนองแหย่ง
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย

นางพัทธวรรณ
ลาน้อย
นางพัทธวรรณ
ลาน้อย

17
08.30น. รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต. แม่แฝก
พฤษภาคม
รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก
2562 16.30น. รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่

คณะกรรมการกากับ นางพัทธวรรณ
ติดตามสานักงาน
ลาน้อย
สาธารณสุขอาเภอสันทราย

21
08.30น. รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต.สันป่าเปา
พฤษภาคม
รพ.สต.บ้านท่อ ต.สันทรายหลวง
2562 16.30น.

คณะกรรมการกากับ นางพัทธวรรณ
ลาน้อย
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย

แผนการนิเทศงานโครงการพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบริการสูค่ ณ
ุ ภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบที่ 2 (เมษายน 2562 – กันยายน 2562)
วัน/เดือน/ปี เวลาออก
รพ.สต.
8 มีนาคม 08.30น. รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ต.หนองจ๊อม
2562
รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ต.ป่าไผ่
16.30น.

ผูน้ ิเทศ
คณะกรรมการกากับ
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย
รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ต.ป่าไผ่
คณะกรรมการกากับ
รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ต.หนองแหย่ง
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย
รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ต.สันพระเนตร
คณะกรรมการกากับ
รพ.สต.บ้านสันคะยอม ต.สันทรายน้อย
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย
รพ.สต.บ้านเมืองวะ ต.เมืองเล็น
คณะกรรมการกากับ
รพ.สต.บ้านแม่ฮัก ต.หนองแหย่ง
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย

ผู้ประสานงาน
นางพัทธวรรณ
ลาน้อย

11 มีนาคม 08.30น.
2562
16.30น.
12 มีนาคม 08.30น.
2562
16.30น.
13 มีนาคม 08.30น.
2562
16.30น.

นางพัทธวรรณ
ลาน้อย
นางพัทธวรรณ
ลาน้อย
นางพัทธวรรณ
ลาน้อย

14 มีนาคม 08.30น. รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ต. แม่แฝก
2562
รพ.สต.บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก
16.30น. รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่

คณะกรรมการกากับ นางพัทธวรรณ
ลาน้อย
ติดตามสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอสันทราย

15 มีนาคม 08.30น. รพ.สต.บ้านป่าก้าง ต.สันป่าเปา
2562
รพ.สต.บ้านท่อ ต.สันทรายหลวง
16.30น.

คณะกรรมการกากับ นางพัทธวรรณ
ติดตามสานักงาน
ลาน้อย
สาธารณสุขอาเภอสันทราย

