
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

1   1-31 ม.ค.65 ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการ

ด้านยา

ผู้รับอนุญาตสถานประกอบการด้านยา

ทุกประเภท ที่ต้องต่ออายุในปี 2564

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เบ็ดเสร็จ สํานักงานสาธารณสุข

นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

2  5 ม.ค.65 ประชุมจัดทําแผพัฒนาระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ

ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ สสอ./รพ. ห้องฑิฆัมพร สสจ.สงขลา นส.มนมัย แคล้วคลอด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

3  6 ม.ค.65 ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพบาบาลโรงพยาบาล ห้องกรรณิการ์ สสจ.สงขลา นางนฤมล บุญทอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

4   7 ม.ค.65 ตรวจสถานประกอบการด้าน

เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สถานที่ผลิตและจําหน่ายเครื่องสําอาง  

จํานวน 3 แห่ง

สถานที่ผลิตและจําหน่าย

เครื่องสําอางอําเภอหาดใหญ่

น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

5  11 มค..65 รณรงค์วิตามิน เอ เด็กปฐมวัย  

อ.เทพา อ.จะนะ

รพ.สต. ในอําเภอเทพา และ จะนะ อ.เทพา และ จะนะ นางหนึ่งฤทัย ลุนหวิทยานนท์

น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

6  11 ม.ค.65 ออกนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด 

(โซนชบาแดง)

สสจ./รพ.สะบ้าย้อย/สสอ.สะบ้าย้อย/

รพ.สต.วังโอ๊ะ/ผู้รับผิดชอบงาน

อ.สะบ้าย้อย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

7  11-12 ม.ค.65 ตรวจประเมินสมรรถะร่างกาย/ตรวจ

สุขภาพประจําปี

บุคลากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สงขลา

นางสุจิตต์ ไหมชุม

น.ส.จุฑามาศ จุลบุตร

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

8  11-13 ม.ค.65 คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค 

ผ่านระบบออนไลน์

อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด และพี่เลี้ยง

ตําบล และผู้รับผิดชอบงาน สช อําเภอ 

ห้องฑิฆัมพร  สสจ.สงขลา นางมะลิสา  บุญรัตน์

นางบุญชรัศมิ์  สุวรรณพรรค

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

9  12 มค.65 รณรงค์วิตตามินเอ เด็กปฐมวัย อ.นาทวี  อ.

สะบ้าย้อย
รพ.สต ในอําเภอนาทวี และ สะบ้าย้อย อําเภอนาทวี และ สะบ้าย้อย นางหนึ่งฤทัย ลุนหวิทยานนท์

น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

10  13 ม.ค.65 ประชุมแม่ข่ายลูกข่ายทางสูติกรรม อพทย์ พยาบาล คลินิค ANC ห้องหลอด

 รพ. และ ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก 

จาก สสอ.

รพ.เทพา น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

11   17-18 ม.ค.65 Triple P ระยะ 3 รร.ตชด.

สํานักเอาะและ มหาราช1

พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ รร.ตชด.สํานักเอาะ และ 

รร.ตชด.มหาราช 1

น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

12 17-18 ม.ค.65 รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบพื้นที่อําเภอคลอง

หอยโข่ง/รัตภูมิ

ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง, 

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน

ภาคใต้จังหวัดสงขลา

นายสุจิตร คงจันทร์

นางนฤมล บุญทอง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖5



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖5

13   18 ม.ค.65 นําเสนอรับรองผลงาน อสม.ดีเด่น

ระดับ สาขาวิกฤต ผ่านระบบออนไลน์

อสม.ดีเด่นสาขาวิกฤต พี่เลี้ยงตําบล 

และผู้รับผิดชอบงาน สช อําเภอ

ห้องฑิฆัมพร  สสจ.สงขลา นางมะลิสา  บุญรัตน์

นางบุญชรัศมิ์  สุวรรณพรรค

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

14  18-21 ม.ค.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จํานวน 20 คน สสจ.สตูล หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความ

ปลอดภัยด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

15  19 ม.ค.65 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

ข้อมูลเพื่อพัฒนากลไกการจ่ายแบบ

มุ่งเน้นคุณค่า สําหรับบริการปฐมภูมิ

ตัวแทน รพศ./รพท./รพช.ทุกแห่ง/

สสอ./รพ.สต.

รพ.บางกล่ํา นางชุติมา คงจันทร์

นางสาวนุษรา ย่าหลี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

16  19 ม.ค.65 ออกนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด 

(โซนกระดังงา)

สสจ./รพ.สทิงพระ/สสอ.สทิงพระ/

รพ.สิงหนคร/สสอ.สิงหนคร/

รพ.สต.กระดังงา อ.สทิงพระ/

รพ.สต.สถิตย์ อ.สิงหนคร/ ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

อ.สทิงพระ

อ.สิงหนคร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

17  20 ม.ค.65 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

ข้อมูลเพื่อพัฒนากลไกการจ่ายแบบ

มุ่งเน้นคุณค่า สําหรับบริการปฐมภูมิ

ตัวแทน รพศ./รพท./รพช.ทุกแห่ง/

สสอ./รพ.สต.

สสจ.สงขลา นางชุติมา คงจันทร์

นางสาวนุษรา ย่าหลี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

18  20 ม.ค.65 ลงตรวจสถานที่ปลูกกัญชง 1.ผู้ประกอบการปลูกกัญชง 1 ราย 

2. ชุดปฏิบัติการอําเภอ 10 คน

อ.หาดใหญ่ นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

19  20 ม.ค.65 ออกนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด 

(โซนเฟื่องฟ้า)

สสจ./รพ.ควนเนียง/สสอ.ควนเนียง/รพ.

บางกล่ํา/สสอ.บางกล่ํา/

รพ.สต.หัวปาบ อ.ควนเนียง/

รพ.สต.ป่ายาง อ.บางกล่ํา/ ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

อ.ควนเนียง

อ.บางกล่ํา

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน สถานที่จัด/ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/ฝ่าย

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖5

20  21 ม.ค.65 สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสําอางตาม

เป้าหมายที่กําหนด ส่งตรวจวิเคราะห์

สถานที่ผลิตและจําหน่ายเครื่องสําอาง

จํานวน 4 แห่ง

สถานที่ผลิตและจําหน่าย

เครื่องสําอางอําเภอหาดใหญ่

น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

21  21 ม.ค.65 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

ข้อมูลเพื่อพัฒนากลไกการจ่ายแบบ

มุ่งเน้นคุณค่า สําหรับบริการปฐมภูมิ

ตัวแทน รพศ./รพท./รพช.ทุกแห่ง/

สสอ./รพ.สต.

รพ.บางกล่ํา นางชุติมา คงจันทร์

นางสาวนุษรา ย่าหลี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

22  25 ม.ค.65 ออกนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด 

(โซนกระดังงา)

สสจ./รพ.ระโนด/สสอ.ระโนด/

รพ.กระแสสินธุ์/สสอ.กระแสสินธุ์/

รพ.สต.วัดสน อ.ระโนด/

รพ.สต.แหลมหาด อ.กระแสสินธุ์/ 

ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

อ.ระโนด

อ.กระแสสินธุ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

23 25-28 ม.ค.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

อาหาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จํานวน 20 คน สสจ.ตรัง หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความ

ปลอดภัยด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

24  25 ม.ค.65 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย

นัก TEDA4i และผู้รับผิดชอบ DMPA 

จาก รพ.สต.

รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

25  26 ม.ค.65 ออกนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด 

(โซนเฟื่องฟ้า)

สสจ./รพ.รัตภูมิ/สสอ.รัตภูมิ/

รพ.สต.เขาพระ/ผู้รับผิดชอบงาน

อ.รัตภูมิ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

26  27 ม.ค.65 ออกนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด 

(โซนชบาแดง)

สสจ./รพ.สมเด็จฯ/สสอ.นาทวี/

รพ.สต.วังใหญ่/ผู้รับผิดชอบงาน

อ.นาทวี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

27  28 ม.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด   เพื่อ

พิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง 

(Hemp)

คณะกรรมการกัญชงจังหวัดสงขลา 15 

คน

สสจ.สงขลา นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ


