
ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบที่ 2 

เขตสุขภาพที่ 12    จังหวัดนราธิวาส.  ในระหว่างวันที่  10-12 กรกฎาคม   2562 

 

วันที่  9 กรกฎาคม  2562  
14.45- 16.20 น ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์  จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงท่าอากาศยาน

จงัหวัดนราธิวาส 
วันที ่10 กรกฎาคม 2562 
09.00 – 12.00 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส.. 

 รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ  
การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่  ตามแผนการตรวจราชการ  ในภาพรวมของจังหวัด
นราธิวาสและผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1  
 โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส.หรือผู้แทน  

    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 1๐ นาที) 
 การน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา Service Plan     

ในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส 
    โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หรือผู้แทน  
     (น าเสนอ 20 นาที และอภิปราย ซักถาม 10 นาที) 
 การน าเสนอผลการด าเนินงาน Service Plan โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกหรือผู้แทน  
    (น าเสนอ 10 นาที และอภิปราย ซักถาม 10 นาที) 

     ผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
13.00– 16.30 น. ทีมที่ 1 -ผู้ตรวจราชการฯและคณะฯตรวจเยี่ยม คปสอ .สุคิริน /รพ.สต จุฬาภรณ์พัฒนา 12 

เพื่อติดความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการตรวจฯปี 2562 ผลงานเด่น ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาของ คปสอ / รพ.สต 

ทีมที่  2 คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา 
 คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ  
              ณ ห้องประชุมพระบารมี  สสจ.นราธิวาส 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
               ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
               ณ ห้องประชุมมะนาลอ   

16.30- 18.00 น ออกเดินทางไปอ าเภอสุไหงโก-ลก 
วันที ่11  กรกฎาคม 2562  
09.00 -16.30 น.     คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา 

 คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ  
              ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ  รพ.สุไหงโก-ลก. 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
              ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก   รพ.สุไหงโก-ลก. 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

    ณ ห้องประชุมชั้น  4 ตึกอุบัติเหตุ รพ.สุไหงโก-ลก. 



วันที่ 12 กรกฎาคม  2562 
0๙.๐0 – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก    
โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และคณะฯ    

13.00 – 14.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานนราธิวาส 
16.50-18.25 น. เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ จากท่าอากาศยานนราธิวาสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
 
หมายเหตุ 

1. จังหวัดน าเอกสารประกอบการตรวจราชการและสรุปผลงานตามตัวชี้วัด    ตามแผนตรวจราชการ
และนิเทศงาน โดยใช้ผลงานไตรมาสที่  2  (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม – มีนาคม 2562) ลงระบบ
ตรวจราชการก่อนการลงตรวจ 1 สัปดาห์ 

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

3. ในการลงพ้ืนที่เพ่ิมเติมของทีมตรวจราชการจากแผนการตรวจราชการข้างต้น  ขอให้แจ้งทีม
เลขานุการทราบก่อนการเดินทาง 3 วัน 

4. เพ่ือการประสานงานและการอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับทีมตรวจ
ราชการฯ  ขอให้ทุกท่านตอบรับการเข้าร่วมตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้   ภายในวันที่  3   
กรกฎาคม 2562 

5. ทีมตรวจราชการที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด จัดส่งเอกสารน าเสนอ ภายในเวลา 19.00 น 
ของการลงตรวจราชการในวันที่ 2  และส่ง ตก.1 ภายใน  7 วันหลังการลงตรวจราชการจังหวัด
นั้นๆ และส่ง ตก 2 ภายในวันที่   2  สิงหาคม   2562  โดยใช้ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 (สิ้นเดือน
มิถุนายน  2562) 

 
๑. ที่พัก :   

 
2. ผู้ประสานงาน กองตรวจราชการ 
 นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ โทรศัพท์ 02 590 2466 โทรสาร 02 590 2466 

 มือถือ 081 928 7269   e-mail: srakngarn@gmail.com  
3. ผู้ประสานงาน สสจ. 
 นางสาวอารีย์  อ่องสว่าง มือถือ 089-4992585 e-mail  :  ongsa11438@gmail.com 

 นางสมบูรณ์ บุญยะรัตน์ มือถือ  083-6528742 e-mail : plannara@gmail.com 

 นางสาวรัตติกาล  ยอดเพชร   มือถือ  087-2990568 e-mail : plannara@gmail.com 
4. ผู้ประสานงาน รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
 นางทัดเดือน ภาวะสุทธิไพศิษฐ มือถือ 081-9698547 e-mail : tadduean.p@gmail.com 

 
5. ผู้ประสานงาน รพ.สุไหง-โกลก 
 นาง.นุจรินทร์  เลิศวิไลรัตนพงษ์ มือถือ  094-4653951 e-mail : nuchlert@gmail.com 
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