
    

ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข  รอบที่ 1/2562 
 จังหวดัปัตตาน ี

เขตสุขภาพที่ 12   ในระหว่างวันที่  9-11 มกราคม 2562 
 

วันที ่9  มกราคม 2562 
๐6.30 – 08.05 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียจากท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ถึงท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ 
08.15- 09.30 o  ออกเดินทางไปจังหวัดปัตตานี 
10.00– 12.00 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมธราดล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

  รับฟังการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา ในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี 

  โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี   หรือผู้แทน  
    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 
   การน าเสนอแผนการพัฒนา Service Plan และผลการด าเนินงานในภาพรวมของ

จังหวัดปัตตานี 
    โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานีหรือผู้แทน  
    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

  
13.00 – 16.30 น. 
 
 

ทีมที่ 1 : ผู้ตรวจราชการและคณะฯ ตรวจเยี่ยม คปสอ.กะพ้อ / รพ.สต ปล่องหอย 
            เพ่ือติดความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการตรวจฯปี 2561 ผลงานเด่น ปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ คปสอ กะพ้อ 
            : ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ปล่องหอย 
ทีมที่2 : คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง /  ปัญหา 
คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค  ณ ห้องประชุมธราดล 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ   
             2.1 กลุ่ม Service Plan ณ ห้องประชุมราชาวดี รพ.ปัตตานี 
             2.2 กลุม่ปฐมภูมิ (พชอ.  PCC  รพ.สต.ติดดาว) ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
              3.1 ธรรมาภิบาล ณ ห้องนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษด้านบริหาร 
                ทางวิชาการ ช้ัน 2 สสจ.ปตัตาน ี
             3.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องนายแพทย์เช่ียวชาญ 

วันที่ 10  มกราคม 2562 
๐๘.๓๐ - 16.30 น.  
 
 
 
 
 
. 

-  คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา    
ณ ห้องประชุม รพ./สสจ  หรือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในระดับพ้ืนอ าเภอ  รพช. และ  
รพ.สต ตามความเหมาะสม 
คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค  ณ ห้องประชุมธราดล 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ   
             2.1 กลุ่ม Service Plan ณ ห้องประชุมราชาวดี รพ.ปัตตานี 
             2.2 กลุม่ปฐมภูมิ (พชอ.  PCC  รพ.สต.ติดดาว) ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
              3.1 ธรรมาภิบาล ณ ห้องนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษด้านบริหาร 
                ทางวิชาการ ช้ัน 2 สสจ.ปตัตาน ี
             3.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องนายแพทย์เช่ียวชาญ 



วันที่  11  มกราคม 2562 
0๙.๐0 – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ณ ห้องประชุมธราดล  โดย ผูต้รวจราชการ และคณะฯ   
13.00 – 15.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
16.05 – 17.35 น. เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. 
 
หมายเหตุ 

1. จังหวัดน าเอกสารประกอบการตรวจราชการและสรุปผลงานตามตัวชี้วัด    ตามแผนตรวจราชการและ
นิเทศงาน โดยใช้ผลงานไตรมาส ที่  1  (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ลงระบบตรวจราชการ
ก่อนการลงตรวจ 1 สัปดาห์ 

2. ในการสรุปผลการตรวจราชการในวันที่ 3 ให้จังหวัดเชิญระดับ คปสอ. อ าเภอร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้บริหาร 
ผอ.รพศ./รพท./ ,รพช. สสอ. และตัวแทน รพสต.            

3. ในการลงพ้ืนที่เพ่ิมเติมของทีมตรวจราชการจากแผนการตรวจราชการข้างต้น  ขอให้แจ้งทีมเลขานุการ
ทราบก่อนการเดินทาง 3 วัน 

4. เพ่ือการประสานงานและการอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับทีมตรวจราชการฯ  
ขอให้ทุกท่านตอบรับการเข้าร่วมตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่  2 มกราคม  2562 

5. ทีมตรวจราชการที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด จัดส่งเอกสารน าเสนอ  ภายในเวลา 19.00 น ของ
การลงตรวจราชการในวันที่ 2  และส่ง ตก.1 ภายใน  7 วันหลังการลงตรวจราชการจังหวัดนั้นๆ และส่ง 
ตก 2 ภายในวันที่   5 เมษายน  2562  โดยใช้ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2562) 

 
1.ที่พัก :  โรงแรมซีเอส ปัตตานี   โทรศัพท์ 073 335100 
2. ผู้ประสานงาน กองตรวจราชการ 
 นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ 246๖ โทรสาร 02 ๕๙๐ ๒๔๖6 

 มือถือ 081 9287 269   e-mail: srakngarn@gmail.com 
๓. ผู้ประสานงาน ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ สงขลา 

1. นางสาวสุภาพร เกิดทิพย์ 086-4755546 
 

ninew290636@hotmail.com 

๔. ผู้ประสานงาน สสจ. ปัตตานี 
 นางเปรมจิต หงษ์อ าไพ 081-8979085  

 นางวรสุภางค์  มณีศรี  084-8571133  
๕. ผู้ประสานงาน รพ.ปัตตานี 
 นางขนิษฐา  กุกุทพันธ์ มือถือ 08 6959 6731 โทรสาร  0 7333 1021 

  e-mail:  kanittak086@gmail.com 

 นางสาวพิชานุช  ตันติรานนท์   มือถือ 085-0799171 e-mail:  Pichanoot@hotmail.com 
 


