
ร่าง 
แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รอบท่ี ๒ ระหว่าง วันที่  ๑๗ – ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
วัน เดือน ปี คปสอ. สถานที ่ ทีมนิเทศฯ ปี ๖๑ หมายตุ 
๑๗ ก.ย. ๖๑ ศรีนครินทร์  สสอ.ศรีนครินทร์ ทีม ๑ (นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์)  

 ควนขนุน  รพ.ควนขนุน ทีม ๒ (นางสวาท  รามทิพย์)  
 เขาชัยสน  รพ.เขาชัยสน ทีม ๓ (นายสุนทร  คงทองสังข์)  

๑๘ ก.ย. ๖๑ ตะโหมด  รพ.ตะโหมด ทีม ๑  
 ศรีบรรพต รพ.ศรีบรรพต ทีม ๒  
 เมืองพัทลุง  สสอ.เมืองพัทลุง ทีม ๓  

๑๙ ก.ย. ๖๑ ปากพะยูน  รพ.ปากพะยูน ทีม ๑  
 ป่าพะยอม  รพ.ป่าพะยอม ทีม ๒  
 กงหรา  สสอ.กงหรา ทีม ๓  

๒๐ ก.ย. ๖๑ บางแก้ว  รพ.บางแก้ว ทีม ๑  
 ป่าบอน  รพ.ป่าบอน ทีม ๓  

 
หมายเหตุ  ข้อมูลที่ คปสอ.จะต้องจัดเตรียม เพ่ือใช้ในการรับการนิเทศ ดังนี้ 
๑. นิเทศติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ คปสอ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑   
๒. นิเทศติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) 

ตัวชี้วัดตามภารกิจของ สสจ.พัทลุง และตัวชี้วัดในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU)   
๓. นิเทศติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนประสิทธิภาพการเงินการคลัง 

๓.๑ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๓.๒ การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
๓.๓ การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
๓.๔ การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 
๓.๕ การด าเนินงานตามแผน(งบลงทุน งบค่าเสื่อม งบด าเนินการ และเงินบ ารุง) 

๔.   นิเทศติดตาม ผลการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม  
๔.๑ หนังสือขออนุมัติแผนงบค่าเสื่อม   
๔.๒ หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ 
๔.๓ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง/พร้อมรายงานตรวจรับพัสดุ ทุกรายการ และในกรณีของลูกข่าย 
      (รพ.สต.) ให้ส าเนารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ไว้ที่แม่ข่าย 
๔.๔ ทะเบียนคุมงบค่าเสื่อม 
๔.๕ หนังสืออนุมัติเหลือจ่าย(ถ้ามี) และท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.  นิเทศติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๖.  นิเทศติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดสรรงบ UC ภายใน คปสอ. 
๗. นิเทศติดตาม ผลการนิเทศงานเครือข่าย(รพ.สต.) ของ คปสอ. 
๘. แนวทางการแก้ปัญหา อุปสรรค ในภาพรวมของ คปสอ. 
๙. อ่ืนๆ  



รายช่ือผู้นิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 
                 รอบท่ี ๒ ระหว่าง วันที่  ๑๗ – ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการทีมท่ี ๑ 
๑. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธาน 
๒. นายนฤพงศ์  ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข รองประธาน 
๓. นายณัษฐ์พงษ ์ พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข รองประธาน 
๔. นายกิติศักดิ์  เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กรรมการ 
๕. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กรรมการ 
๖. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๗. นายสมศักดิ์ เหล็มนุ้ย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๘. นางอาภรณ์  อรุณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๙. นางนารถอนงค์  ประดับทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

๑๐. นายสุพจน์ อินมณเฑียร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๑. นายนพพร  สมจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๒. นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
๑๓. นายสุพัฒน์  ทองขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
๑๔. นางสาคร อักษรพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
๑๕. นางทัฏธภัสส์  มณีชาตรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๖. นายไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๗. นางสินีนาฏ  อนุมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๘. นางสาวพิระดา รัตนยอศรี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 

๑๙. นายวัทธิกร วัจนขจรกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๒๐. นางณัฐชญา  รามจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๒๑. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๒๒. นายอนิรุธ  นาคะวิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและ 

เลขานุการ 
๒๓. นายธวัธชัย  อรุณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการทีมที่ ๒ 

๑. นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธาน 
๒. นางละม้าย  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รองประธาน 
๓. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รองประธาน 
๔. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๕. นายโชติ ช่วยเนียม หวัหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน กรรมการ 
๖. นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กรรมการ 
๗. นางลักขณา  พืชมงคล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายราชัน  คงชุม เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 
๙. นางไพลิน  ฆังครัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

๑๐. นายศราวุธ  พาหุพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
๑๑. นายทวี  ชูช่วย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๒. นางเกษณี  ไชยเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
๑๓. นายปรีชา  ด าแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๔. นายเสริม บัวทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๕. นางผาสุก  ทองสม เจ้าพนักงานการเงินช านาญงาน กรรมการ 
๑๖. นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๗. นางเอกอร สว่างนิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๑๘. นางเกษร   จันทร์สวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๙. นางมานิตา  เสรีประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๒๐. นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๒๑. นายจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและ 

เลขานุการ 
๒๒. นางจุรินทร์  เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการทีมท่ี ๓  
๑. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ประธาน 
๒. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รองประธาน 
๓. นายสุพล  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รองประธาน 
๔. นายเจริญ  ปราบปรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรรมการ 
๕. นางอารีย์  ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
๖. นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางฐิติมา ทองสังข์ เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 
๘. นางกัญญา  อัศวสุดสาคร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๙. นางนภาพร  เนตรเกื้อกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

๑๐. นางกสุุมาวดี  อ่อนหวาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๑๑. นางกิติยา  บุรีภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๒. นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๓. นางอรสา  เหล่าเจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๔. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๕. นางอมรรัตน์ ฤทธิ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

๑๖. นายวิชา สันติภาพถาวร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

๑๗. นายเฉลิมชัย  แป้นน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๘. นายศรีอรรถ  แก้วทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๑๙. นางจุฑารัตน์  ไพช านาญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
๒๐. นายสัญญา สีตอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
๒๑. นายวรัญญู  ชายเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
๒๒. นายชวกร  อ่อนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและ 

เลขานุการ 
๒๓. นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 


