แนวทางการนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ 2561
1.การนิเทศงาน
1.1 วัตถุประสงค์
1.เพื่อติดตาม กากับและประเมินผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
2.เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น การดาเนินงาน วิธีการทางาน ระดับจังหวัด/อาเภอ ผู้แทนอาเภอได้รับ
วิธีการทางาน ผู้แทนจังหวัด/อาเภอ
3.เพื่อได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการทางานร่วมกัน
4.การนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปีละ 2 ครั้ง
2. วิธีดาเนินการ
2.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดรูปแบบการบริหารจัดการงานด้านสุขภาพ โดยกาหนดเป็นโซน
สุขภาพ จานวน 4 โซน ดังนี้
1.) โซน 1 ประกอบด้ ว ยอ าเภอรั ต นบุ รี อ าเภอชุ ม พลบุ รี อ าเภอสนม อ าเภอท่ า ตู ม และอ าเภอ
โนนนารายณ์ ประธานโซน นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง สาธารณสุขอาเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ)
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
2.) โซน 2 ประกอบด้ ว ยอ าเภอสั ง ขะ อ าเภอศี ข รภู มิ อ าเภอส าโรงทาบ และอ าเภอศรี ณ รงค์
ประธานโซน นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)รักษาการ
ในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
3.) โชน 3 ประกอบด้ ว ยอ าเภอเมื อ ง อ าเภอล าดวน อ าเภอจอมพระ และอ าเภอเขวาสิ น ริ น ทร์
ประธานโซน นพ.สิ น ชั ย ตัน ติ รัต นานนท์ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลรัต นบุ รี ปฏิ บั ติ ห น้าที่ น ายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
4.) โซน 4 ประกอบด้ ว ยอ าเภอปราสาท อ าเภอกาบเชิ ง อ าเภอบั ว เชด และอ าเภอพนมดงรั ก
ประธานโซน นายศุภรัฐ พูนกล้า นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
2.2 ประธานโซนและคณะกรรมการแต่ละโซน (ผู้แทนกลุ่มงาน/งาน) ร่วมกาหนดกรอบแนวทางการจัดทา
PA : Performance Agreement และ ตัวชี้วัดในการกากับ ติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุ ข ปี 2561 และยุท ธศาสตร์สุ ข ภาพจังหวัดสุ รินทร์
นโยบายและเป้าหมายการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา สุขภาพของจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561
2.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผลในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขปี2561
ทั้งในส่วน PA และตัวชี้วัด
2.4 กรอบแนวทางการนิเทศงาน
2.4.1 ป ระเด็ น ใน การนิ เท ศ ติ ด ตาม ก ากั บ งาน คื อการท าข้ อ ต กลงใน การป ฏิ บั ติ ง าน
เพื่ อ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานด้ านสาธารณสุ ข ตาม PA และ KPI ที่ ก าหนดให้ ในปี 2561 ร่ว มกั บ แนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ PAและ KPI ดังกล่าว
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2.4.2 ผู้นิเทศงาน หรือคณะกรรมการโซน ประกอบด้วย ประธานโซน เลขาโซน ผู้ช่วยเลขานุการโซน
และคณะกรรมการโซนทั้ ง 4 โซน ตามค าสั่ งส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ ที่ 146/2561 ลงวัน ที่ 22
พฤศจิกายน 2560
2.4.3 วิธีการดาเนินการนิเทศ ติดตาม กากับ และประเมินผล แต่ละโซน ดาเนินการออกนิเทศ
ติดตามกากับ ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามตารางการออกนิเทศ ติดตาม กากับ ที่กาหนดขึ้น
แผนการนิเทศงาน ติดตาม กากับ การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14-22 ธันวาคม 2560 และ 10-17 มกราคม 2561
วัน เดือน ปี

15 ธค. 2560
21 ธค. 2560
11 มค. 2561
12 มค. 2561
17 มค. 2561
15 ธค. 2560
21 ธค. 2560
11 มค. 2561
12 มค. 2561

14 ธค. 2560
20 ธค. 2560
22 ธค. 2560
10 มค. 2561
14 ธค. 2560
20 ธค. 2560
22 ธค. 2560
10 มค. 2561

เวลาออก

โซน/อาเภอ

ประธานโซน

07.30-16.30น.
07.30-16.30น.
07.30-16.30น.
08.00-16.30น.
08.00-16.30น.

โซน 1
อาเภอโนนนารายณ์ นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง
อาเภอรัตนบุรี
อาเภอชุมพลบุรี
อาเภอสนม
อาเภอท่าตูม

08.00-16.30น.
08.00-16.30น.
08.00-16.30น.
08.30-16.30น.

โซน 2
อาเภอศรีณรงค์
อาเภอสาโรงทาบ
อาเภอศีขรภูมิ
อาเภอสังขะ

08.30-16.30น.
08.30-16.30น.
80.30-16.30น.
08.30-16.30น.

โซน 3
อาเภอเมือง
นพ.สินชัย ตันติรตั นา
อาเภอลาดวน
นนท์
อาเภอจอมพระ
อาเภอเขวาสินรินทร์

07.30-16.30น.
08.00-16.30น.
07.30-16.30น.
08.30-16.30น.

โซน 4
อาเภอบัวเชด
อาเภอกาบเชิง
อาเภอพนมดงรัก
อาเภอปราสาท

หมายเหตุ :

นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์

นายศุภรัฐ พูนกล้า

1. สถานที่นิเทศ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
2. การแต่งกายชุดฟ้าขาว

เลขาฯ/ผู้ช่วยฯ

กลุ่ม
งานที่
ออก

นายสิทธิชัย สารพัฒน์
นางศิโรรัตน์ ศรีรินทร์ชัย
น.ส.ปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์

ทุกกลุ่ม
งาน/
งาน
จานวน
27 คน

นางฐาปนิต อมรชินธนา
นางอัมรา ขอชัย
นายกันตภณ สินโพธิ์

ทุกกลุ่ม
งาน/
งาน
จานวน
27คน

นางปณิตา สุวานิช
นางขนิษฐา ภาควรรธนะ
นายรัชมงคล พุ่มคุ้ม

ทุกกลุ่ม
งาน/
งาน
จานวน
29คน

นางขอขวัญ ธนเอกพงษ์ ทุกกลุ่ม
นางมโหธร ผลสมหวัง
งาน/
น.ส.ชัชณัชกานต์ เกตุคาภา งาน
จานวน
29คน
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2.การประเมินผล
2.1 การประเมินผลกลุ่มงาน/งาน ดาเนินการโดยคณะกรรมการโซน ตาม PA และ KPI ที่กากับไว้ในแต่ละ
กลุ่มงาน ในการทาคารับรองการปฏิบัติงานระหว่างประธานโซนกับผู้บริหารในอาเภอนั้นๆ ซึ่งมี จานวน 37 ตัว
2.2 คณะกรรมการโซน ซึ่งเป็ น ตัวแทนในแต่ล ะกลุ่มงาน/งาน ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์
จะดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานในการออกนิเทศ ติดตาม กากับ ในรอบที่ 2 (ประมาณ มิถุนายน 2561)
แต่ละกลุ่มงาน/งาน จะรวบรวมคะแนนใน PA และ KPI ที่รับผิดชอบ ในภาพของหน่วยบริการและภาพรวมของ
อาเภอส่ งมาที่ เลขาโซนแต่ล ะโซน โดยผ่ านการตรวจสอบจากเลขาโซนและส่ งมาที่ กลุ่ มงานพั ฒ นายุทธศาสตร์
สาธารณสุข เพื่อประมวลผลคะแนนและจัดลาดับคะแนน ในภาพของหน่วยบริการและภาพรวมอาเภอต่อไป
2.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จะดาเนินการแจ้งคะแนนผลการประเมินของหน่วยบริการและ
ภาพรวมของอาเภอให้ทราบ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะแจ้งทางเว็ปไซด์ ของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
www.surinpho.com. ไปที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยบริการได้
ตรวจสอบคะแนนของหน่วยบริการซึ่งสามารถอุทรณ์คะแนนได้ หลังจากแขวนในเว็ปไซด์แล้วภายใน 3 วัน ครั้งที่ 2
เป็นการประกาศคะแนนจริง ซึ่งจะไม่สามารถอุทรณ์คะแนนได้ ซึ่งจะแจ้งทางเว็ปไซด์เดิมภายหลังจากมีการปรับปรุง
คะแนนจากการประกาศครั้งที่ 1 ภายใน 5 วัน
2.4 คะแนนผลการประเมินในการประกาศครั้งที่ 2 จะถือเป็นคะแนนผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของ
หน่วยงาน ตาม PA และ KPI ที่หน่วยงานทาคารับรองไว้ ซึ่งกลุ่มงานพัฒ นายุทธศาสตร์สาธารณสุขจะได้แจ้งให้
ผู้บริหารของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารของหน่วยงาน สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ทุกแห่งได้ทราบต่อไป พร้อมทั้งส่งผลการประเมินครั้งนี้ ไปยังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อนาข้อมูลไปใช้ใ น
การประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป

