
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ปีงบประมำณ 2559 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง  

ระหว่ำงวันที่  9 – 11 สิงหำคม 2559 



สรปุก ำหนดกำรตรวจรำชกำรจงัหวดัพทัลงุ ปี 2559 รอบท่ี 2  

งานประเมนิผล กลุม่งานพฒันายทุธศาสตรส์าธารณสุข 2 

วันอังคำร ที่ 9 สิงหำคม 2559 

เวลำ กิจกรรม 

09.00 – 10.30 น. • พร้อมกัน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง 
• รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/ตามข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจราชการ รอบที่  1 ปี 2559 ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 

• รับฟังการน าเสนอ Service Plan ของ โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง 

10.30 – 12.00 น. • สาธารณสุขนิเทศกพ์บผู้บริหารของจังหวัด ณ ห้องผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง 

13.00 – 16.30 น. • คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ฯ 

ก ำหนดกำรนอกตำรำง 
o เวลา 13.00 – 16.30 น. ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ ขอลงพื้นที่ ศสม.เขตเมือง เพื่อดูวิธีการเยี่ยมบ้าน  

ว่าด าเนินการอย่างไร ? 



สรปุก ำหนดกำรตรวจรำชกำรจงัหวดัพทัลงุ ปี 2559 รอบท่ี 2  

งานประเมนิผล กลุม่งานพฒันายทุธศาสตรส์าธารณสุข 3 

วันพุธ ที่ 10 สิงหำคม 2559 

เวลำ กิจกรรม 

09.00 – 11.00 น. • สาธารณสุขนิเทศก์พร้อมคณะ ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงพยำบำลควนขนุน   
รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ฯ ของ คปสอ.ควนขนุน 

11.00 – 12.00 น. • สาธารณสุขนิเทศกพ์ร้อมคณะ ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม รพ.สต.แหลมโตนด  
ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน ฯ ของ รพ.สต.แหลมโตนด 

13.00 – 16.30 น. • คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ฯ 

ก ำหนดกำรนอกตำรำง 
o เวลา 13.00 – 16.30 น. ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ ขอให้ รพ.สต. แหลมโตนด พาลงพื้นที่  

เพื่อดูวิธีการเยี่ยมบ้านของ รพ.สต. ด้วย 



สรปุก ำหนดกำรตรวจรำชกำรจงัหวดัพทัลงุ ปี 2559 รอบท่ี 2  

งานประเมนิผล กลุม่งานพฒันายทุธศาสตรส์าธารณสุข 4 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหำคม 2559 

เวลำ กิจกรรม 

09.00 – 12.00 น. • สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/
ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมบัวหลวง รพ.พัทลุง  
โดย ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะฯ 



 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกระทรวงสำธำรณสุขปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

รอบที่ 2 เขตสุขภำพที่ 12 จังหวัดพัทลงุ ระหว่ำงวันที่ ๙– ๑๑ สิงหำคม ๒๕59 
 

วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหำคม 2559 
14.1๐ – 15.30 น. 
 

 ทีมนิเทศฯ ส่วนกลาง เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ถึงท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ (สายการบินแอร์เอเชียร์) 

  ทีมนิเทศฯ ส่วนกลาง เดินทางไปจังหวัดพัทลุง 
วันอังคำร ที่ ๙ สิงหำคม 2559 
09.00 – 10.30 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง 

 รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ  รอบที่  1 
ปี 2559 ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผลการด าเนนิงานในไตรมาสที ่ 2  ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหา  

โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หรือผู้แทน  
    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

 การน าเสนอความเชื่อมโยงและผลการด าเนินงานตาม Service Planของโรงพยาบาลใน
จังหวัดพัทลุง โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง. หรือผู้แทน  

(น าเสนอ 20 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 
 สาธารณสุขนิเทศ ฯ และคณะ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

10.30 – 12.00 น.  สาธารณสุขนิเทศฯพบผู้บริหารจังหวัด ณ ห้องผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  คณะตรวจรำชกำรฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา 

คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๑รพ.พัทลุง 

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

คุณภาพ รพ.พัทลุง 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  
วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหำคม 2559 
๐9.0๐ – 11.00 น.  สาธารณสุขนิเทศก์พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยม พ้ืนที่ 

โรงพยาบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง   ผลงานเด่น ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา  

 สาธารณสุขนิเทศก์ให้ข้อเสนอแนะ 
11.0๐ – 12.00 น.  สาธารณสุขนิเทศก์พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เยี่ยมพ้ืนที่รพ.สต.แหลมโตนด 

ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง   ผลงานเด่น ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม รพ.สต.แหลมโตนด 

 สาธารณสุขนิเทศก์ฯให้ข้อเสนอแนะ 
 



12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.30 น.  คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา 

คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๑รพ.พัทลุง 

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

คุณภาพ รพ.พัทลุง 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น   
22.00 น. คณะตรวจราชการฯส่งบทสรุปผู้บริหารและ Power point ส่งให้คณะเลขานุการ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑สิงหำคม 2559 
0๙.๐0 – ๑๒.๐๐ น.  สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ณ ห้องประชุมบัวหลวง รพ.พัทลุง โดย ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะฯ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานหาดใหญ่  
1๗.30 – 1๙.๐๐ น. เดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กทม.(แอร์เอเชีย) 
  
 
หมำยเหตุ 

1. จังหวัดส่งเอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรและสรุปผลงำนตำมตัวช้ีวัด ตำมแผนตรวจรำชกำรและ
นิเทศงำน ผลงำนรอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ เดือนมีนำคม 2559) ให้ทีมตรวจรำชกำรก่อนกำรลงตรวจ 
1 สัปดำห์ 

2. ในการลงพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากแผนการตรวจราชการข้างต้น  ขอให้แจ้งพ้ืนที่ให้ทีมเลขานุการทราบก่อนการ
เดินทาง 3 วัน 

3. ทีมตรวจรำชกำรที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตัวช้ีวัด จัดส่ง ตก.1 ภำยใน 1 สัปดำห์หลังกำรตรวจใน
แต่ละจังหวัด และส่ง ตก.2 ภำยในวันที่ 25 สิงหำคม 2559 โดยใช้ข้อมูล ณ ไตรมำส 3 (สิ้นเดือน
มิถุนำยน 2559) 

4. เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับทีมงำนผู้นิเทศฯ ขอให้ทุกท่ำนตอบรับกำรเข้ำร่วมตำม
แบบฟอร์มที่แนบมำพร้อมนี้ ภำยใน ภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 

 
1    ที่พัก :   -  โรงแรมซิติ้ปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโทรศัพท์:074 613 516 
 -โรงแรมเดอะเซ็นทริส อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโทรศัพท์:074 616 555 
 - โรงแรมศิวา รอยัลอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์: 074 ๖๗๓ ๙๙๙ 
2. ผู้ประสานงาน ส านักตรวจและประเมินผล 
 นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ 246๖ โทรสาร 02 ๕๙๐ ๒๔๖๖ 

 มือถือ 081 9287 269 e-mail: srakngarn@gmail.com 
 นายวรคิด สุริค า โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๑๙๕๐ โทรสาร๐๒ ๕๙๐ ๑๐๒๐ 

 มือถือ084 4378222 e-mail: 2519air@gmail.com 



 
๓. ผู้ประสานงานส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ สงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๒๓๔๓๓1 โทรสาร ๐๗๔-๓๒๓๒๘๕ 
 นายจิรวิทย์  มากมิ่งจวน มือถือ 091-0488830 e-mail:  jirawit23@gmail.com 

 นางสาวภาวนาอ านวยตระกูล 08 ๑๗๖๗๐๒๗๙ pawana_am@hotmail.com  
๔. ผู้ประสานงาน สสจ.พัทลุง โทรศัพท์๐ ๗๔๖๐ ๖๔๐๖ต่อ ๑๓๘  โทรสาร ๐ ๗๔๖๐๖๔๒๗ 
 นายสมใจ  หนูฤทธิ์ มือถือ ๐๘ ๑๘๙๘ ๐๘๒๕ e-mail: sojar๗๕๒@hotmail.com 

 นายจิรพงษ์  แสงทอง มือถือ ๐๘ ๙๙๗๗ ๙๒๔๐ 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




