
    

ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกระทรวงสำธำรณสุข  รอบที่ 1/2562 
 จังหวดั........สตูล............. 

เขตสุขภำพที่ 12   ในระหว่ำงวันที่  ๒๗ กุมภำพันธ์ – ๑ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 

วันที ่27 กุมภำพันธ์ 2562 
๐6.30 – 08.05 น.   จากท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

 ออกเดินทางต่อไปจังหวัดสตูล 
10.00– 12.00 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน รพ.สตูล 

  รับฟังการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ผลการด าเนินงาน      ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหา ในภาพรวมของจังหวัดสตูล 

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

จังหวัดสตูล 
    โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล หรือผู้แทน  
    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

 จับสลากเพ่ือเตรียมตรวจเยี่ยม คปสอ. 1 แห่ง  และ รพ.สต  1  แห่ง  
13.00 – 16.30 น. 
 
 

ทีมที่ 1 : ผู้ตรวจราชการและคณะฯ ตรวจเยี่ยม คปสอ......./ รพ.สต................................ 
            เพื่อติดความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการตรวจฯปี 2561 ผลงานเด่น ปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ คปสอ………… …. 
            : ตรวจเยี่ยม รพ.สต............. ....................... 
 ทีมที่ 2 :  คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง /  
ปัญหา 
คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค ณ ห้องประชุมนครี สสจ.สตูล 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ  ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน รพ.สตูล 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
             ณ ห้องประชุมสะโตย สสจ.สตูล 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562  
๐9.00 - 16.30 น.  -ผู้ตรวจราชการและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
๐9.00 - 16.30 น.  
 

-  คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา   ณ ห้อง
ประชุม รพ./สสจ  หรือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในระดับพ้ืนอ าเภอ  รพช. และ รพ.สต ตาม
ความเหมาะสม 
คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค ณ ห้องประชุมนครี สสจ.สตูล 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ  ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน รพ.สตูล 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  ณ ห้อง
ประชุมสะโตย สสจ.สตูล 

วันที่  1 มีนำคม 2562 
0๙.๐0 – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ  

ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน รพ.สตูล  โดย ผู้ตรวจราชการ และคณะฯ   
 



13.00 – 15.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
16.05 – 17.35  น. เดินทางโดยสายการบินจากท่าอากาศยาน......ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. 
 
หมำยเหตุ 

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  20 กุมภาพันธ์  2562 

5. ทีมตรวจราชการที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด จัดส่งเอกสารน าเสนอ  ภายในเวลา 19.00 น ของ
การลงตรวจราชการในวันที่ 2  และส่ง ตก.1    ภายใน  7 วันหลังการลงตรวจราชการจังหวัดนั้นๆ และส่ง 
ตก 2 ภายในวันที่   15  มีนาคม  2562  โดยใช้ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2562) 

 
6. ที่พักคณะตรวจรำชกำรและนิเทศงำน  :   
  

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

 มือถือ 081 928 7269   e-mail: srakngarn@gmail.com 
3. ผู้ประสำนงำน สสจ.สตูล 
 นายเอกพล เหมรา 093 5803222 โทรสาร 074 732341-2 

     นายจักรพงค์ แหล่ทองค า  081 5414958 Beesun.hemmara@gmail.com 
๕. ผู้ประสำนงำน รพ.สตูล 
 นส.อรอนงค์ กฐินหอม 086 9692399 โทรสาร 074 722301 

  Kathin29@hotmail.com 
 นางสิรินยา ทิ้งน้ ารอบ 086 9699496 sirinyarid@gmail.com 

   
 


