
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกระทรวงสำธำรณสุข รอบที่ 2/2561 จังหวัดพัทลุง 
เขตสุขภำพที่ 12 ในระหว่ำงวันที่ 1๑ – ๑๓ มิถุนำยน 2561 

 

วันจันทร์ ที ่1๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
๐7.50 – 09.20 น.   จากท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่/ตรัง 
10.00 – 12.00 น.   พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 

 จับสลำก เพ่ือเตรียมตรวจเยี่ยม คปสอ. 1 แห่ง 
 รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ปัญหา ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง 
โดย นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
(น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

 รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตาม Service Plan โรงพยาบาล
พัทลุง 
โดย นายอินทร์ จันแดง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง  
(น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. 
 
 

ทีมที่ 1 :  ผู้ตรวจราชการและคณะฯ ตรวจเยี่ยม คปสอ. (ที่จับฉลำกได้) 
            เพ่ือติดความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการตรวจฯ ปี 2561 ผลงานเด่น ปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ คปสอ. 
           : ตรวจเยี่ยม รพ.สต. (คปสอ. ก ำหนด รพ.สต.) 
ทีมที่ 2 : คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง / ปัญหา 

คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 

คณะที่ ๒ :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมกังสวรรค์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 7) ชั้น ๖ โรงพยาบาลพัทลุง 

คณะที่ ๓ :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 

๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
วันอังคำร ที ่1๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑  
๐๘.๓๐ - 16.30 น.  
 
 
 
 
 
. 

คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา   
ณ ห้องประชุม รพ./สสจ. หรอืลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในระดับอ าเภอ รพช. และ รพ.สต 
ตามความเหมาะสม 
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
คณะที่ ๒ :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมกังสวรรค์  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 7) ชั้น ๖ โรงพยาบาลพัทลุง 
คณะที่ ๓ :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
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วันพุธ ที ่1๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
0๙.๐0 – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง  
โดย ผู้ตรวจราชการ และคณะฯ   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานหาดใหญ่/ตรัง 
15.05 – 16.20 น. เดินทางโดยสายการบินจากท่าอากาศยานหาดใหญ่/ตรัง ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. 

หมำยเหตุ   ๑) รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
  ๒) รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม 

1. จังหวัดน าเอกสารประกอบการตรวจราชการและสรุปผลงานตามตัวชี้วัด ตามแผนตรวจราชการและนิเทศ
งาน โดยใช้ผลงานรอบ 3 เดือน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561) ลงระบบตรวจราชการก่อนการลงตรวจ 1 สัปดาห์ 

2. ในการสรุปผลการตรวจราชการในวันที่ 3 ให้จังหวัดเชิญระดับ คปสอ. อ าเภอร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้บริหาร 
ผอ.รพศ./รพท./รพช./สสอ. และตัวแทน รพ.สต.            

3. ในการลงพ้ืนที่เพ่ิมเติมของทีมตรวจราชการจากแผนการตรวจราชการข้างต้น ขอให้แจ้งทีมเลขานุการทราบ
ก่อนการเดินทาง 3 วัน 

4. เพ่ือการประสานงานและการอ านวยความสะดวกให้กับทีมตรวจราชการฯ ขอให้ทุกท่านตอบรับการเข้าร่วม
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

5. ทีมตรวจราชการที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด จัดส่งเอกสารน าเสนอพร้อม ตก.1 ภายในเวลา 
19.00 น ของการลงตรวจราชการในวันที่ 2 และ ส่ง ตก.2 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยใช้ข้อมูล ณ ไตรมาส 
3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2561) 
 

ที่พักคณะตรวจรำชกำรและนิเทศงำน  :   
 โรงแรมศิวา รอยัล อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074 ๖๗๓ ๙๙๙, 098 013 9838 
 โรงแรมเดอะเซ็นทริส อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074 616 555 
 โรงแรมซิติ้ปาร์ค อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074 613 516 
 ศรีปากประ รีสอร์ท อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 095 036 0466, 081 969 3791  
 ร้อยทองรีสอร์ท อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074 610 602 
 บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074 605 770 

ผู้ประสำนงำน กองตรวจรำชกำร 
 นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ 246๖ โทรสาร 02 ๕๙๐ ๒๔๖๖ 

 มือถือ 081 928 7269   e-mail: srakngarn@gmail.com 
ผู้ประสำนงำน สสจ.พัทลุง โทรศัพท์ ๐74 613 127 ต่อ ๓๐๕ โทรสาร ๐๗๔๖12 344 
 นายสมใจ  หนูฤทธิ์ มือถือ ๐๘๑ ๘๙๘ ๐๘๒๕ e-mail: sojar๗๕๒@hotmail.com 

 นายจิรพงษ์  แสงทอง มือถือ ๐๘๙ ๙๗๗ ๙๒๔๐ e-mail: jirapongst@hotmail.com 
ผู้ประสำนงำนโรงพยำบำลพัทลุง โทรศัพท์ 074 609 500 ต่อ 1225 โทรสาร  074612412 
 นางปราณี  เดชะ มือถือ 086 689 8775 e-mail: daecha_1@windowslive.com 

 


