
กำหนดการ 
การตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบท่ี 1/2565 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที ่12 และคณะ   
ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 • คณะเดินทางถึง จังหวัดพัทลุง 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
08.30 – 09.00 น. 
 
09.00 – 10.00 น. 

• ลงทะเบียน/ผู้รับการตรวจราชการ 
พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

• รับฟังนำเสนอการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง 
 นำเสนอสถานการณ์และปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด การดำเนินงาน 

ตามประเด็นการตรวจราชการ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค    
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หรือผู้แทน (นำเสนอ ๓0 นาที)  

 การนำเสนอการดำเนินงานตาม Service Plan ตามประเด็นการตรวจราชการ 
ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง 

    โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง หรือผู้แทน (นำเสนอ 20 นาที) 
• ซักถาม –ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางตามประเด็นการตรวจราชการ 

10.00 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมที่ 1 : ผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ตรวจเยี่ยม คปสอ.เขาชัยสน / รพ.สต.บ้านนาหยา  
อ.เขาชัยสน 

• นำเสนอสถานการณ์และปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ แผนยุทธศาสตร์ของ คปสอ.  
ประจำปี 256๕ ของ คปสอ.เขาชัยสน  
โดย ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือผู้แทน  
(นำเสนอ 20 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

• สรุปปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 256๕  
ของ รพ.สต.บ้านนาหยา  
โดย ผอ.รพ.สต. หรือผู้แทน (นำเสนอ 20 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

• ตรวจเยี่ยม ณ รพ.สต.บ้านนาหยา 
ทีมที่ 2 : สาธารณสุขนิเทศก ์และคณะ ตรวจเยี่ยม คปสอ.ตะโหมด / รพ.สต.บ้านเกาะเรียน  

อ.ตะโหมด 
• นำเสนอสถานการณ์และปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ แผนยุทธศาสตร์ของ คปสอ. 

ประจำปี 256๕ ของ คปสอ.ตะโหมด 
โดย ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือผู้แทน  
(นำเสนอ 20 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

• สรุปปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 256๕  
ของ รพ.สต.บ้านเกาะเรียน  
โดย ผอ.รพ.สต. หรือผู้แทน (นำเสนอ 20 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

• ตรวจเยี่ยม ณ รพ.สต.บ้านเกาะเรียน 
12.๐0 – ๑3.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
0๙.๐0 – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบประชุม Conference  
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะฯ 

12.๐0 – ๑3.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่/ตรัง 
 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่/ตรัง ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง 

หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 – 10.15 น., เวลา 14.30 – 14.45 น. 
  - รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
 

1. ผู้ประสานงาน กองตรวจราชการ 
• นางสาวศิญาภัสร์ จำรัสอภิวัฒน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ 246๖ โทรสาร 02 ๕๙๐ ๒544 

 มือถือ 081 928 7269   E-mail : srakngarn@gmail.com 
• นายปิยพงษ์ อุปถัมภ์ โทรศัพท์  ๐๒ ๕๙๐ 246๖  

 มือถือ  081 569 5428 E mail: Shake5331@gmail.com 
2. ผู้ประสานงาน สสจ.พัทลุง โทรศัพท์ ๐74 613 127 ต่อ ๓๐๕, ๓๐๖ โทรสาร ๐๗๔ ๖12 344 
• นายสมใจ หนูฤทธิ์ มือถือ ๐๘๑ ๘๙๘ ๐๘๒๕ e-mail: sojar752@hotmail.com 

• นายจิรพงษ์ แสงทอง มือถือ ๐๘๙ ๙๗๗ ๙๒๔๐ e-mail: jirapongst@hotmail.com 
๕. ผู้ประสานงาน รพ.พัทลุง โทรศัพท์ 074 609 500 ต่อ 1225 โทรสาร 074 612 412 
• นางปราณ ีเดชะ มือถือ 086 689 8775 e-mail: daecha_1@windowslive.com 

 
 


