
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 
กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

และก าหนดทิศทางในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต
(BP SAMILA BEACH HOTEL & RESORT) อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา



วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีในการระดมความเห็น ปรึกษาหารือผลการตรวจราชการเพื่อหาข้อสรุปจากการตรวจราชการ  ในรอบที่ 2
ตามแบบสรุปผลการตรวจราชการ ตก. 2 และบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY)

2. เพื่อน าเสนอผลการตรวจราชการแบบบูรณาการและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพทราบและ
ร่วมกันพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน

3. เพื่อน าข้อสรุปจากการตรวจราชการมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการของเขต
สุขภาพที่ 12

4. เพื่อจัดท าแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ก าหนดการโครงการ
วันที่และเวลา รายละเอียด ห้อง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

ห้องสมิหลา 2

09.00 – 10.00 น. ชี้แจงการจัดท าสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 12
10.00 – 12.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อจัดท าแนวทางการสรุปผลการตรวจ 

โดย ประธานคณะที่ 1 – 3
- คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและจัดการสุขภาพ
- คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องต้นสน
13.00 – 18.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อจัดท าแนวทางการสรุปผลการตรวจ 

โดย ประธานคณะที่ 1 – 3 (ต่อ)

ห้องสมิหลา 2
- คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและจัดการสุขภาพ
- คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

15.00 – 16.30 น. ทัศนศึกษาย่านเมืองเก่าและสถานที่ส าคัญในเมืองสงขลา เส้นทางที่ 1
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ห้องต้นสน



ก าหนดการโครงการ (ต่อ)
วันที่และเวลา รายละเอียด ห้อง
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเพิ่มเติม

ห้องสมิหลา 2
09.00 - 12.00 น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ

- คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและจัดการสุขภาพ (40 นาที)
- คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (40 นาที)
- คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (30 นาที)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องต้นสน
13.00 - 14.00 น. สรุปผลการด าเนินงานในส่วนของ ข้อมูล PA, ข้อมูล HDC, ข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ห้องสมิหลา 2

14.00 - 18.00 น.

ประชุมกลุ่มย่อย ในการจัดท าแนวทางการพัฒนา เขตสุขภาพ ตามคณะอนุกรรมการในแต่ละด้าน
- กลุ่มคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ CIO ห้องเพชรมงคล
- กลุ่มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO ห้องสมิหลา 2
- กลุ่มคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค CPPO ห้องบีชเลาจ์
- กลุ่มคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO ห้องสงขลา 1
- กลุ่มคณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO ห้องเพชรมงคล
- กลุ่มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล CGO ห้องสงขลา 1

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ห้องต้นสน



ก าหนดการโครงการ (ต่อ)
วันที่และเวลา รายละเอียด ห้อง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

06.00 - 07.00 น. กิจกรรม "สา'สุขเขตสิบสอง อาสาท าความดี" ใส่เสื้อสีเหลือง ชายหาดสมิหลา
09.00 - 11.00 น. น าเสนอแนวทางการพัฒนา เขตสุขภาพ ตามคณะอนุกรรมการในแต่ละด้าน

(15 นาท)ี - กลุ่มคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ CIO CIO
(40 นาท)ี - กลุ่มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO CSO
(20 นาท)ี - กลุ่มคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค CPPO
(15 นาท)ี - กลุ่มคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO CHRO
(15 นาท)ี - กลุ่มคณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO CFO
(15 นาท)ี - กลุ่มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล CGO CGO

11.00 – 11.50 น. ช้ีแจงปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 และแบบฟอร์มการจัดท าโครงการ CIO
11.50 – 12.00 น. ก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผตร.เขต 12
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องต้นสน
13.00 - 15.00 น. อภิปรายปัญหาทั่วไป และตอบข้อซักถาม เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับ



กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน
กิจกรรมก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

1.ประธานและเลขานุการหรือผู้เกี่ยวข้องคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพท่ี 12 
(CIO,CSO,CHRO,CFO,CGO) ชุดละ 8 คน รวม 40 คน

2.ประธานและเลขานุการหรือผู้เกี่ยวข้องคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและคุ้มครอง
ผู้บริโภค เขตสุขภาพท่ี 12 จ านวน 8 คน

3.ประธานและเลขานุการหรือผู้เกี่ยวข้อง Service plan ทุกสาขา สาขาละ 2 คน จ านวน 21
สาขา รวม 42 คน

4.หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป เขตสุขภาพท่ี 12 รวม 10 คน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อ 1 -5 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าท่ีพัก จาก
หน่วยงานต้นสังกัด

กิจกรรมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 150 คน 

1.ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง จ านวน 4 คน

2.คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพท่ี 12 คณะละไม่เกิน 20 คน รวม 56 คน

3.กองตรวจราชการ   จ านวน 10 คน

4.ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 และ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 จ านวน 10 คน

5.ผู้บริหารและบุคลากรของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 12 ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลท่ัวไป และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง รวมจังหวัดละ 10 คน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อ 1 – 4 เบิกค่าท่ีพักจากโครงการ ส่วนค่าพาหนะและค่า
เบ้ียเลี้ยงเดินทาง เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อ 5 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าที่พัก จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด

งบประมาณรวม 570,000 บาท จากส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 (แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)



งบประมาณโครงการ (รวม 570,000 บาท)
วันที่ รายละเอียด งบประมาณ

7 สิงหาคม 1. อาหารว่าง และเครื่องดื่มช่วงเช้า (จ านวน 100 คน) คนละ 50 บาท 1 มื้อ = 5,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 100 คน)คนละ 350 บาท 1 มื้อ = 35,000 บาท
3. อาหารว่าง และเครื่องดื่มช่วงบ่าย (จ านวน 100 คน) คนละ 50 บาท 1 มื้อ = 5,000 บาท
4. ค่าอาหารเย็น (จ านวน 170 คน) คนละ 350 บาท 1 มื้อ = 59,500 บาท
5. ค่าที่พัก (จ านวน 50 ห้อง) จ านวน 1 คืน 
5.1 ห้องละ 1,450 บาท 20 ห้อง = 29,000 บาท
5.2 ห้องละ 1,500 บาท 30 ห้อง = 45,000 บาท
6.ค่าวัสดุอื่นๆ ราคา 5,000 บาท

183,500 บาท

8 สิงหาคม 1. อาหารว่าง และเครื่องดื่มช่วงเช้า (จ านวน 250 คน) คนละ 50 บาท 1 มื้อ = 12,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 250 คน) คนละ 350 บาท 1 มื้อ = 87,500 บาท
3. อาหารว่าง และเครื่องดื่มช่วงบ่าย (จ านวน 250 คน) คนละ 50 บาท 1 มื้อ = 12,500 บาท
4. ค่าอาหารเย็น (จ านวน 250 คน) คนละ 350 บาท 1 มื้อ = 87,500 บาท
5. ค่าที่พัก (จ านวน 50 ห้อง) จ านวน 1 คืน 
5.1 ห้องละ 1,450 บาท 20 ห้อง = 29,000 บาท
5.2 ห้องละ 1,500 บาท 30 ห้อง = 45,000 บาท

274,000 บาท

9 สิงหาคม 1. อาหารว่าง และเครื่องดื่มตอนเช้า (จ านวน 250 คน) คนละ 50 บาท 1 มื้อ = 12,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 250 คน) คนละ 350 บาท 1 มื้อ = 87,500 บาท
3. อาหารว่าง และเครื่องดื่มตอนบ่าย (จ านวน 250 คน) คนละ 50 บาท 1 มื้อ = 12,500 บาท

112,500 บาท


