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

1  1 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.จะนะ อ.เมือง นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

2      1 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

รพ.สิงหนคร นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3      1 มี.ค.65 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานฺ

(BLS) และการใช้ AED

นักเรียนจํานวน 40 คน หอประชุมจังหวัดสงขลา นางสุจิตน์ ไหมชุม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

4  2 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.ระโนด 

อ.เมือง

นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

5      3 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

สสอ.กระแสสินธุ์/รพ.สต.แหลมหาด นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

6   2-4 มี.ค.65 ตรวจอําเภอสะอาด ผู้รับผิดชอบงาน อ.บางกล่ํา/อ.เมือง

สงขลา/อ.จะนะ/อ.สะบ้าย้อย/

อ.นาหม่อม

อ.บางกล่ํา/อ.เมืองสงขลา/

อ.จะนะ/อ.สะบ้าย้อย/อ.นาหม่อม

นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

7   3 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่  

อ.ควนเนียง

นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

8   3 มี.ค.65 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อ

พิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชา

กัญชงจังหวัดสงขลา

คณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการ

ขออนุญาตผลิตกัญชากัญชงจังหวัดสงขลา

ห้องฑิฆัมพร สสจ.สงขลา นางจิราภรณ์ อุไรรัตน์ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

9   8 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร และ      

เก็บตัวอยา่งตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่ นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

10   8 มี.ค.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย    ด้าน

อาหาร ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้

เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เจ้าหน้าที่ สสอ.สะบ้าย้อย รพ.สะบ้าย้อย หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความ

ปลอดภัยด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖5



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖5

11     8 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

รพ.สงขลา นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

12 8-9 มี.ค.65 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดําเนิน 

งานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ 

และตรวจประเมิน COVID Free 

Setting

ผู้รับผิดชอบงานของ รพ./รพ.สต. 

16 อําเภอ

รพ./รพ.สต. ทั้ง 16 อําเภอ นายวชิระ แก้วจัน

นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล

น.ส.กนกรัตน์ เกื้อรอด

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

13   9 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร และ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่   

อ.นาหม่อม

นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

14   9 มี.ค.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย    ด้าน

อาหาร ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้

เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เจ้าหน้าที่ สสอ.เทพา รพ.เทพา หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความ

ปลอดภัยด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

15     9-11 มี.ค.65 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วย

ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

อาสาสมัครผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพใน

ชุมชน จํานวน 50 คน

รพ.สต.ท่าม่วง อําเภอเทพา นางจันทร์เพ็ญ  นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

16   10 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร และ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่ นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

17   10 มี.ค.65 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัย    ด้าน

อาหาร ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้

เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เจ้าหน้าที่ สสอ.จะนะ สสอ.จะนะ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความ

ปลอดภัยด้านอาหาร

ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

18   10 มี.ค.65 ตรวจคลินิกขออนุญาตใหม่ คลินิกใหม่ 3 แห่ง อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

19     10 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

สสอ.คลองหอยโข่ง/รพ.สต.ทุ่งลาน นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖5

20 10-11 มี.ค.65 ตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมฯในเรือนจํา ผู้รับผิดชอบงานอนามัยฯ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา/ 

ทัณฑสถานหญิงสงขลา/  

เรือนจํากลางจังหวัดสงขลา/ 

เรือนจํากลางสงขลา

นายวชิระ แก้วจัน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

21   11 มี.ค.65 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ผู้ประกอบการผลิตและจําหน่าย

เครื่องสําอาง

สถานที่ผลิตและจําหน่าย

เครื่องสําอาง อ.หาดใหญ่ และ   

อ.บางกล่ํา

น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

22      11 มี.ค.65 ติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ เขต 12 ปีงบประมาณ

 2565

เจ้าหน้าที่ สบส./สสจ/รพ.ปาดังเบซาร์ 

จํานวน 15 คน

รพ.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา นางจันทร์เพ็ญ  นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

23   15 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่   

อ.คลองหอยโข่ง

นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

24 15-18 มี.ค.65 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดําเนิน 

งานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ 

และตรวจประเมิน COVID Free 

Setting

ผู้รับผิดชอบงานของ รพ./รพ.สต. 

16 อําเภอ

รพ./รพ.สต. ทั้ง 16 อําเภอ นายวชิระ แก้วจัน

นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล

น.ส.กนกรัตน์ เกื้อรอด

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

25   16 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่   

อ.รัตภูมิ

นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

26     16 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

รพ.หาดใหญ่ นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

27     17 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

สสอ.จะนะ/รพ.สต.คลองเปียะ นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

28   17 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร  อ.หาดใหญ่   

อ.เมืองสงขลา

นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖5

29      18 มี.ค.65 ติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ

 เขต 12 ปีงบประมาณ 2565

เจ้าหน้าที่ สบส./สสจ/รพ.สะเดา จํานวน

 15 คน

รพ.สะเดา อ.สะเดา นางจันทร์เพ็ญ  นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

30   18 มี.ค.65 ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ผู้ประกอบการผลิตและจําหน่าย

เครื่องสําอาง

สถานที่ผลิตและจําหน่าย

เครื่องสําอาง อ.หาดใหญ่ และ    

อ.เมืองสงขลา

น.ส.อารยา ส่องศรี ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

31   21 มี.ค.65 ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวด ,สปา ,ความงาม อ.หาดใหญ่ นางดารารัตน์ นันทสาโร ฝ่ายสถานพยาบาลฯ

32      21 มี.ค.65 ติดตามการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ เขต 12  

ปีงบประมาณ 2565

เจ้าหน้าที่ สบส./สสจ/รพ.กระแสสินธุ์ 

จํานวน 15 คน

รพ.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ นางจันทร์เพ็ญ  นาคแก้ว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

33   22 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่ นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

34     22 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

รพ.สมเด็จฯ ณ อําเภอนาทวี นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

35 22-25 มี.ค.65 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดําเนิน 

งานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ 

และตรวจประเมิน COVID Free 

Setting

ผู้รับผิดชอบงานของ รพ./รพ.สต. 

16 อําเภอ

รพ./รพ.สต. ทั้ง 16 อําเภอ นายวชิระ แก้วจัน

นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล

น.ส.กนกรัตน์ เกื้อรอด

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

36   23 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่ อ.

คลองหอยโข่ง

นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

37   24 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่ นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

38   24 มี.ค.65 ตรวจคลินิกขออนุญาตใหม่ คลินิกใหม่ 3 แห่ง อ.หาดใหญ่ นายวรายุทธ์ สุขประเสริฐ ฝ่ายสถานพยาบาลฯ



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

แผนปฏิบัติการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๖5

39     24 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

สสอ.บางกล่ํา/รพ.สต.บางกล่ํา นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

40     29 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

รพ.นาหม่อม นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

41   29 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่ นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

42 29-31 มี.ค.65 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดําเนิน 

งานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ 

และตรวจประเมิน COVID Free 

Setting

ผู้รับผิดชอบงานของ รพ./รพ.สต. 

16 อําเภอ

รพ./รพ.สต. ทั้ง 16 อําเภอ นายวชิระ แก้วจัน

นางสุนันทา อนุตรพงษ์สกุล

น.ส.กนกรัตน์ เกื้อรอด

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

43   30 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร อ.หาดใหญ่ นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

44   31 มี.ค.65 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารและ      

เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ผู้ประกอบการผลิตอาหาร สถานที่ผลิตอาหาร            

อําเภอหาดใหญ่

นางจุฑาทิพย์ สานุกูล ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ

45     31 มี.ค.65 ออกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สสจ./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวข้อง

สสอ.รัตภูมิ/รพ.สต.หนองกวางข้อง นางสุกัญญา มณีรักษ์

งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


