
การขับเคลื่อนนโยบาย
และการด าเนินงานแบบบูรณาการ 

ของกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2559

โดย : นายแพทย์โสภณ เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกับยุทธศาสตร์เน้นหนัก ปี 2559



๑. LTC บูรณาการ ๕ กลุ่มวัย ในต าบลต้นแบบ
๒.  ลดอุบัติเหตุ
๓. Service Plan  ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด 

ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ
๔. NCD เริ่มจากลด CKD น าสู่ลด DM HT
๕.  บริหารจัดการ HR ,Finance,พัสดุ โปร่งใส
๖. ระบบส่งเสริมสขุภาพอนามัยสิง่แวดล้อม ระบบ

คุ้มครองผู้บริโภค ระบบป้องกันควบคุมโรค 
ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน PHEM

๗.  มะเร็งท่อน  าดีและพยาธิใบไม้ในตับ
๘.  การพัฒนากฎหมาย
๙.  การพัฒนาการผลิตยา/วัคซีน
๑๐.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของ อย.

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 (เน้นหนัก)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี)       
2. กลุ่มเด็กวยัเรียน(5– 14 ปี)                  
3.กลุ่มเด็กวยัรุ่น(15– 21 ปี)
4. กลุ่มวัยท างาน (15– 59 ปี)                 
5. กลุ่มผู้สงูอาย(ุ60 ปีขึ้นไป)และกลุ่มคนพิการ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มคุีณภาพ มาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
6. ดา้นระบบบริการปฐมภูมิ                   
7. ด้านระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ     
8. ดา้นระบบควบคุมโรค                       
9. ด้านระบบการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านบริการ อาหาร และ
ผลิตภัณ์์สุขภาพ                 
10. ด้านการป้องกันและบ าบัดรักาายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนนุการ
จัดบริการ
13. การบังคับชช้กหหมาย                    
14. สิ่งแวดล้อม                              
15. พัฒนาบคุลากร                           
16. การเงินการคลัง                           
17. ยาและเวชภัณ์์/พัสดุ                     
18. ปราบปรามทุจริต                          

แผนการตรวจราชการ ปี 2559
คณะ 1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย

และระบบควบคุมโรค
คณะ 2 การพัฒนาระบบบบริการ
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คณะ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
คณะ 5 ตรวจบูรณาการ



กลยุทธ์ส ำคญั

• เชื่อมโยงงานอย่างเป็นระบบ 
(SERVICE PLAN)

• ระบบธรรมาภิบาล



Monitoring and Evaluation 

Small Success

3เดือน 6เดือน 9 เดือน 12 เดือน



การขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นพ.รัฐวุฒิ  สุขมี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการฯ



การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อาศัย     “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548”
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อชช้เป็นแนวทางชนการตรวจ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติงานตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง  นโยบายส าคัญที่จะเร่งรัดด าเนินการชนปีงบประมาณ พ.ศ.2558  และการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขชนแตล่ะพืน้ที่ ชห้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเวลาทีก่ าหนด

2.  เพื่อชช้เป็นเครื่องมือชนการประสานการตรวจราชการระหว่างสว่นราชการภายชนและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุขชนส่วนทีเ่กี่ยวข้อง

3. เพื่อเป็นแนวทางชห้แต่ละจังหวัดพฒันาระบบการตรวจราชการชห้สอดคล้อง กับระบบการตรวจ
ราชการของประเทศ โดยประสานกนัชนทุกระดบั คือ ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้ง 
สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพืน้ที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับการ
บริหารงานจังหวัดบูรณาการ

4. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบ



การพัฒนาสุขภาพ
ตามกลุ่มวัยและระบบ

ควบคุมโรค

การพัฒนาระบบ
บริการ

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

การพัฒนาระบบ
สนับสนุนงานด้าน

สุขภาพ

การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ

กรอบประเด็นการตรวจราชการ ปี 2559

1.การจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม 

2.มาตรการกระตุ้น
เศราฐกิจ

1.การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
1) กลุ่มสตรีและเด็ก

ปฐมวัย
2) กลุ่มเด็กวัยเรียน 
3) กลุ่มเด็กวัยรุ่น
4) กลุ่มวัยท างาน 
5) กลุ่มผู้สูงอายุและ

คนพิการ
2.ระบบควบคุมโรค

การพัฒนา Service 
Plan  12 สาขา

1. การบริหารการเงิน
การคลัง

2. ยาและเวชภัณ์์  
3. การพัฒนาบุคลากร
4. ธรรมภิบาล

1. ระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการ 
อาหารและผลิตภัณ์์  
สุขภาพ

2. ด้านสิ่งแวดล้อมด้าน   
สุขภาพ 

1. การจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

2. มาตรการกระตุ้น 
เศราฐกิจ

นโยบายรัฐบาล นโยบาย รมว.สธ. แผนบูรณาการประเทศ แผนบูรณาการกระทรวง

กรมวิชาการ และหน่วยงาน ชน สป.

การขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ



การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ระบบเฝ้าระวังมารดาตาย
2. การพัฒนาเด็กปฐมวัย

- ระบบบริหารจัดการดูแลสุขภาพ
แม่และเด็ก

- การจัดการระบบข้อมูลมารดาตาย /
เด็กปฐมวัย

- การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและ
ลดปัจจัยเสี่ยงของมารดา/เด็กปฐมวัย

- ระบบบริการที่มีคุณภาพ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า
2. ภาวะโภชนาการชนเด็กวัยเรียน

- การถ่ายทอดโปรแกรมนักจัดการ
น  าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids 
Coacher: SKC) สู่โรงเรียนเป้าหมาย/
สถานบริการสาธารณสุข 

- การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไข
ปัญหา และการรายงานผล

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen 
Manager)
2. ระบบเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (OHOS)
3. การป้องกันการตั งครรภ์ในวัยรุ่นและ
การตั งครรภ์ซ  า
4. การป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวัยรุ่น

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน

- การบริหารจัดการข้อมูลและการ
สอบสวนอุบัติเหตุ

- มาตรการชุมชน/ด่านชุมชน
- มาตรการองค์กร

2. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวชจ
- ลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงใน

ประชากร
- พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยง

รายบุคคล

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.ผู้สูงอายุ

- การบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุและ
ฐานข้อมูล การบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในผู้สูงอาย ุ

- การดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ 
ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
แบบระยะยาว (Long term care) 
2. ผู้พิการ 

- การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนพิการ
ที่มีคุณภาพ

- การปรับสภาพแวดล้อม และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
2. การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรค 
3. การตอบโต้สถานการณ์หรือภาวะ

ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของทีม SRRT
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ในการป้องกันควบคุมโรค 
5. การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 



การพัฒนาระบบบรกิาร

Service Plan 12 สาขา
1. สาขาหัวชจ
2 สาขาอุบัติเหตุและฉกุเฉนิ
3. สาขามะเร็ง
4. สาขาทารกแรกเกดิ
5. สาขาไต
6. สาขาตา
7. สาขาสุขภาพช่องปาก
8. สาขาสุขภาพจิต จิตเวช 

และยาเสพติด
9. 5 สาขาหลัก
10. สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD)
11. สาขาปฐมภูมิและสุขภาพ

องค์รวม
12. สาขาการแพทย์แผนไทย 

และการแพทยผ์สมผสาน

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. เขตสุขภาพต้องก าหนดความต้องการ
ด้านสุขภาพ (Health Needs) โดยพิจารณา

1) การลด Morbidity, Mortality 
2) Access to Care 
3) Equity Quality Efficiency (EQE)

2. การจัดบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) โดย Designed 
Services จากการ Analyze GAP ของ Health Needs เพื่อหาส่วนขาด 
และจัดท าแผนรองรับ Service Plan ของเขตสุขภาพชนรูปแบบ One 
Hospital, One Region 
3. ระบบสนับสนุน (Supportive System) การพัฒนาระบบบริการชน

ด้านต่างๆ ดังนี้
1)ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce)
2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information system and sharing)
3) ผลิตภัณ์์ทางการแพทย์ วัคซีน และ เทคโนโลยี
4) ระบบการเงินการคลังสาธารณสุข (Financing)
5) การอภิบาลระบบสุขภาพ (Leadership and  Governance)

4. การถอดเป็น Service Planระดับกระทรวงเพื่อได้ Investment Plan 



การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น

ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินสามารถควบคุม
ปัญหาการเงินระดับ ๗ ของหน่วยบริการในพื นที่

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น

1) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
พ.ศ. 2557

2) การสั่งใช้และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่าง
สมเหตุผล

3) จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยการมีส่วนร่วม

จากภาคีเครือข่ายในพื นที่ (Integrate & 
Participation) ครอบคลุมปัญหาทั งด้านบริหาร 
บริการและสนับสนุน

2) กลไกและระบบสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
(Input, Process, output/ outcome, 
Feedback)

3) การก ากับ ติดตามการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1) การเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรของหน่วยงาน

ให้มีวินัย และป้องกันการกระท าผิดวินัย

2) การตรวจสอบภายใน

3)  หน่วยงานคุณธรรม



การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.จังหวัดมีการก ากับดูแลคุณภาพน้ าบริโภคชน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง
2.จังหวัดมีการก ากับดูแลคุณภาพ มาตรฐานและ

ความปลอดภัยของนมโรงเรียน
3. การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

บริการสุขภาพผิดกฎหมาย
4. การด าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพของจังหวัด 
5. คลินิกเวชกรรมที่ชห้บริการด้านเสริมความงาม 

ได้รับการเฝ้าระวังและสถานพยาบาลที่กระท าผิด
กฎหมายได้รับการด าเนินการตามกฎหมายครอง
ผู้บริโภคของจังหวัด 

6. การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพของเขต 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูล

ฝอยติดเชื อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2.จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ถูกหลักสุขาภิบาล



การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1.  การจัดท าแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณ์์การปฏิบัติ 

กหหมาย :  แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2. การเพิ่มศักยภาพการเก็บและก าจัด

1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะให้ถูก
สุขลักษณะ

2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะติดเชื อและ
ของเสียทางการแพทย์ให้ถูกสุขลักษณะ       

3) โครงการส่งเสริมการจัดการน  าเสียให้ถูกสุขลักษณะ
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

4) โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื นที่
วิกฤติด้านมลพิษอากาศ

3. การเสริมสร้างศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้
1) โครงการสนับสนุนบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
โครงการอนุรักา์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้วยการ

ส่งเสริมชช้สมุนไพรชนครัวเรือน และการแปรรูป
สมุนไพร



ระยะเวลำในกำรตรวจรำชกำร 
1. ตรวจราชการกรณีปกติ  ปีละ 2 รอบ ได้แก่ 

รอบที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2559 เพื่อสอบทานความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภบิาล (วิเคราะห์ปัญหา / จัดท าแผนยุทธศาตร์ ) และติดตามความความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
ใหข้้อเสนอแนะเพื่อหน่วยรับตรวจน าไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินการให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม และประมวลสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อส่วนกลาง และ
ผู้บริหาร 

รอบที่ 2 ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2559 เป็นการติดตามประเมินผลตาม 
ประเด็นการตรวจราชการ และประมวลสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ส่วนกลาง และผู้บริหาร 

2. การตรวจ ก ากับ ติดตามราชการ ตามปัญหาสาธารณสุขชนพื้นที่ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559 รายเดือน รายไตรมาส
พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและปัญหาการ ด าเนินงานในพื นท่ี ก าหนดเป็นแผนการตรวจ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลรายเดือน รายไตรมาส หรือตามความ เหมาะสม โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการการตรวจ ก ากับ ติดตามราชการระดับเขต หรือ คณะกรรมการ 



รูปแบบการตรวจราชการ 

รูปแบบที่ 3
ชช้กลไกของคณะกรรมการ เช่น 
คกก.ตรวจ ก ากับ ติดตามระดับ
เขต หรือ คปสข. หรือ คกก.
บริหารเขตสุขภาพ หรือ ทีม
เฉพาะกิจ 

รูปแบบที่ 1
การลงพื้นที่ตรวจราชการ

และนิเทศงานร่วมกัน 

รูปแบบที่ 2
ชช้กลไกการตรวจราชการและ
นิเทศงาน ก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผล โดยผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการกรม  



ข้อมูลจาก
ส่วนกลาง

ข้อมูลที่พื้นที่
น าเสนอ

o มาตรฐาน / ข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง
o ข้อค้นพบ / ข้อมูลเชิงประจักา์

•ความก้าวหน้า/ผลส าเร็จของการด าเนินงาน
•ปัญหาอุปสรรค
•ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหา
•สิ่งที่ส่วนกลางต้องสนับสนุนเพิ่มเติม
•ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

Verify 
Verify 

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล

• ระบบข้อมูลมาตรฐาน กสธ.
• ข้อมูลกรม/ศูนย์วิชาการ 

หน่วยงานต่างๆ ชน สธ.
• แหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

: ทะเบียนราษฎร์ , ส ารวจ 
ฯลฯ

Info.

Info.

Info.
Info.

Info. Info. Info.
Info.

Info.

ผู้ตรวจ/นิเทศ จัดเตรียม/ศึกาาข้อมูล
ก่อนลงพื้นที่ ---ชี้เป้า/ประเด็นส าคัญ



การรายงานผล และ จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รอบที่ 1

Sharing

รอบที่ 2

After Action 
Review 

ทีมตรวจ
ราชการ

ทีมวิชาการ
ส่วนกลาง

หน่วยรับ
ตรวจ

คณะ

กรรมการ 
คกต.

ผลการตรวจราชการ

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก์
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
พิจารณาเห็นชอบสั่งการ/ด าเนินการ



(ร่าง) 
ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 

เขตสุขภาพที่ 12  จังหวดัพัทลุง 
 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ ๒๕59 

 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๐๖.๐๐ – ๗.๒๕ น.  จากท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
09.00 – 12.00 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง 

 รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง 
 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข  สถานการณ์และปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
ผลงานเด่น ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา  
โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงหรือผู้แทน  

    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 
 การน าเสนอผลการด าเนินงานตาม Service Plan โรงพยาบาลพัทลุง 

    โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุงหรือผู้แทน  
    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

 ผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลพัทลุง 
13.00 - 16.30 น.  ผู้ตรวจราชการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม....................................(ผู้ตรวจราชการก าหนด

พ้ืนที่เอง) เพ่ือรับฟังผลการด าเนินงาน ปัญหาแลอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ผู้ตรวจราชการฯ ให้ข้อเสนอแนะ  

13.00 – 16.30 น.  คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา 
คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค  

ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๑ รพ.พัทลุง 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๒ รพ.พัทลุง 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   ณ ห้องประชุมเอ็กซเรย์ รพ.พัทลุง 
คณะที่ ๔ : การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา

คุณภาพ รพ.พัทลุง 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ร้าน....................................................................... 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ น.-12.00 น.    ผู้ตรวจราชการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที ่คปสอ.เมืองพัทลุง  

 น าเสนอแผนสุขภาพอ าเภอเมืองพัทลุง ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง  
ผลงานเด่น ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

 ผู้ตรวจราชการฯ ให้ข้อเสนอแนะ 
๐๘.๓๐ น.-12.00 น.     คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา 

คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค  
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๑ รพ.พัทลุง 

คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๒ รพ.พัทลุง 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   ณ ห้องประชุมเอ็กซเรย์ รพ.พัทลุง 
คณะที่ ๔ : การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา

คุณภาพ รพ.พัทลุง 



12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ .............................. 
13.00-16.30 น. ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมพื้นที่ รพ.สต.บ้านโคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 

 น าเสนอแผนสุขภาพและความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง  ผลงานเด่น 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  

 ผู้ตรวจราชการฯให้ข้อเสนอแนะ 
13.00- 16.30 น.  คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา 

คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค  
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๑ รพ.พัทลุง 

คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๒ รพ.พัทลุง 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   ณ ห้องประชุมเอ็กซเรย์ รพ.พัทลุง 
คณะที่ ๔ : การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา

คุณภาพ รพ.พัทลุง 
16.30-18.00 น. ประชุมทีมตรวจราชการ : เตรียมการ สรุปประเด็นส าคัญ/ข้อค้นพบจากการตรวจราชการในภาพรวม และ

จัดท ารายงานการตรวจราชการร่วมกัน ณ ห้องประชุมบัวหลวง  รพ.พัทลุง 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  ร้าน................................................................... 
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
0๙.๐0 – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ณ ห้องประชุมบัวหลวง รพ.พัทลุง โดย ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะฯ   
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลพัทลุง 
13.00 – 15.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานหาดใหญ่  
1๗.๓๕ – 1๙.๐๐ น. เดินทางโดยสายการบิน.........จากท่าอากาศยานหาดใหญ่ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. 
 
หมายเหตุ 
1. ที่พัก :  โรงแรมซิติ้ปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
2. ผู้ประสานงาน ส านักตรวจและประเมินผล 
 นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอภิวัฒน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ 246๖ โทรสาร 02 ๕๙๐ ๒๔๖๖ 

 มือถือ 081 9287 269   e-mail: srakngarn@gmail.com 
 นายวรคิด สุริค า โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๑๙๕๐ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๐๒๐ 

 มือถือ 092 2460 554 
         084 4378 222 

e-mail:  2519air@gmail.com 

๓. ผู้ประสานงาน ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ สงขลา 
 นางกรจณา สัตยชิติ โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๒๓๔๓๓1  โทรสาร ๐๗๔-๓๒๓๒๘๕ 

 มือถือ 089 2940 808 
        081 3680 044 

e-mail:  skonjana@gmail.com 

 นางทิพวัล  คงนวล โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๒๓๔๓1 โทรสาร ๐๗๔-๓๒๓๒๘๕ 
 มือถือ ๐๘ ๑๓๓๖ ๘๗๙๑ e-mail: tipawan13@hotmail.com 

 นางสาวภาวนา อ านวยตระกูล โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๒๓๔๓1 โทรสาร ๐๗๔-๓๒๓๒๘๕ 
 08 ๑๗๖๗ ๐๒๗๙ pawana_am@hotmail.com 

๔. ผู้ประสานงาน สสจ.พัทลุง 
 นายสมใจ  หนูฤทธิ์ โทรศัพท ์๐ ๗๔๖๐ ๖๔๐๖ ต่อ ๑๓๘ โทรสาร ๐ ๗๔๖๐ ๖๔๒๗  



มือถือ ๐๘ ๑๘๙๘ ๐๘๒๕ e-mail: sojar๗๕๒@hotmail.com 
 นายจิรพงษ์  แสงทอง โทรศัพท ์๐ ๗๔๖๐ ๖๔๐๖ ต่อ ๑๓๘ 

มือถือ ๐๘ ๙๙๗๗ ๙๒๔๐ 
โทรสาร ๐ ๗๔๖๐ ๖๔๒๗ 
e-mail: jirapongst@hotmail.com 

๕. ผู้ประสานงาน รพ.พัทลุง 
 นางปราณี  เดชะ โทรศัพท์ 074-609500 ต่อ 1225 โทรสาร  0 7461 2412 

 มือถือ 08 6689 8775 e-mail: 
daecha_1@windowslive.com  

 




