
แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ 3 – ๒1 ธันวาคม ๒๕๖๑  

 

วัน เดือน ปี คปสอ. สถานที่รับนิเทศงาน หมายเหตุ 

3 ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.ศรีบรรพต สสอ.ศรีบรรพต  

4 ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.ปากพะยูน สสอ.ปากพะยูน  

๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.ตะโหมด สสอ.ตะโหมด  

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.ป่าพะยอม สสอ.ป่าพะยอม  

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.เขาชัยสน สสอ.เขาชัยสน  

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.ควนขนุน สสอ.ควนขนุน  

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.ป่าบอน สสอ.ป่าบอน  

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.กงหรา สสอ.กงหรา  

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.เมืองพัทลุง สสอ.เมืองพัทลุง ***ปรับ 

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.ศรีนครินทร์ สสอ.ศรีนครินทร์  

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ คปสอ.บางแก้ว สสอ.บางแก้ว ***ปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 



ก าหนดการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบท่ี ๑  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

วันที่ 3 – ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. -  ลงทะเบียน 
09.00 – ๑๐.๓0 น. - รับฟังการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในภาพรวมของ คปสอ.

ประเด็นการน าเสนอ คือ ข้อมูลทั่วไป ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทรัพยากร
สาธารณสุข สถานการณ์และปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ผลงานเด่น ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา โดย ประธาน คปสอ. หรือผู้แทน (น าเสนอ 
๒๐ นาที อภิปรายซักถาม ๑๐ นาที) 

- บรรยายพิเศษ มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน คปสอ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๒  

  โดย นายไพศาล เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
- แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน และประเมินผล คปสอ.ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  โดย นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

10.๓0 – 12.00 น. - ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของตัวชี้วัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

  โดย คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.๐0 – 1๔.๓0 น. - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นิเทศงาน กับผู้รับผิดชอบงานของ คปสอ.  

  โดย คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน และ คปสอ. 
- อภิปราย ซักถาม ปัญหาอุปสรรค 
  โดย คปสอ. 

14.30 – 16.30 น. - ติดตามเยี่ยม รพ.สต. 
  โดย นายไพศาล เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และคณะฯ 

 หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลในการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบท่ี ๑ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

ประเดน็การจัดเตรียมข้อมูล คปสอ. มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ คปสอ.  
๒. แผนประมาณการ รายได้ – รายจ่าย, แผนเงินบ ารุง, แผนบริหารอัตราก าลังคน 

๓. แผนการจัดเงิน UC ภายใน CUP 

๔. แผนงบลงทุน UC/Non UC 

๕. แผนนิเทศงานภายใน CUP 

๖. แผนการด าเนินงานตัวชี้วัด MOU และ PA 

๗. Quick win / ผลการด าเนินงาน ไตรมาศ ๑ 
๘. อ่ืน ๆ ตามความประสงค์ของแต่ละ คปสอ. เช่น ผลงานเด่น ฯลฯ 

 
หมายเหตุ ให้แต่ละ คปสอ. จัดท าข้อมูล คปสอ. ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง คปสอ.ละ ๕ เล่ม  



 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
ที ่๑๗๗ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศงำนผสมผสำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
---------------------------------------- 

 ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง มีก ำหนดจะออกนิเทศงำนผสมผสำน คณะกรรมกำร
ประสำนงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ (คปสอ.) เป็นประจ ำทุกปีๆ ละ ๒ ครั้ง เพ่ือติดตำมแผนกำรด ำเนินงำน และ
กำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ของหน่วยงำนในสังกัดและเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรนิเทศงำน
ผสมผสำน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศงำนผสมผสำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
พัทลุง ดังนี้ 
 

ล ำดับ ชื่อ – สุกล ต ำแหน่ง 
๑. นำยไพศำล เกื้ออรุณ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ประธำน 
๒. นำยดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) รองประธำน 
๓. นำงสวำท  รำมทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) รองประธำน 
๔. นำยสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
๕. นำยนฤพงศ์  ภักดี ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๖. นำยสุพล  ชุมพำที นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๗. นำยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ นิติกรช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง นักวิชำกำร

สำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
กรรมกำร 

๘. นำงสุพร  พรหมมำศ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร รักษำกำรใน
ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 

กรรมกำร 

๙. นำงสุวรรณำ  พัฒนพงศ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑๐. นำยณัษฐ์พงศ์  พัฒนพงศ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑๑. นำยกิติศักดิ์  เมืองหนู นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑๒. นำงละม้ำย ชุมพำที นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑๓. นำยมำนพ  รำมทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑๔. นำยเจริญ  ปรำบปรี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑๕. นำงอำรีย์  ชูแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑๖. นำยเฉลิม ไตรสุวรรณ์ นิติกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๑๗. นำยโชติ ช่วยเนียม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑๘. นำงสำคร อักษรพิมพ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑๙. นำยอนิรุธ  นำคะวิโรจน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒๐. นำงจุรินทร์ เจริญผล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒๑. นำยทวี  ชูช่วย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวจิรำภรณ์ เทพหนู นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
 /๒๓.นายไพฑูรย์… 

ส ำเนำ 



๒ 

๒๓. นำยไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒๔. นำงณัฐชญำ  รำมจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒๕. นำงนำรถอนงค์ ประดับทรัพย์   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒๖. นำยสมคิด  ฤทธิศักดิ์     นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒๗. นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี  เภสัชกรช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๒๘. นางฐิติมา ทองสังข์  เภสัชกรช านาญการ กรรมกำร 
๒๙. นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมกำร 
๓๐. นางจุฑารัตน์  ไพช านาญ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมกำร 
๓๑. นำงชนิฎำภรณ์  สอนสังข์   ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓๒. นำงไพลิน  ฆังครัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓๓. นำงสินีนำฎ อนุมณี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
34. นำงอรสำ เหล่ำเจริญสุข  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
35. นำงกิติยำ  บุรีภักดี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
36. นำยปฏิพล  รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร กรรมกำร 
37. นำยสุพัฒน์  ทองขำว เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
38. นำยสมใจ  หนูฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
39. นำยจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๐. นำยสุชำติวิทยำ ขวัญแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. นิเทศงำนผสมผสำน รอบท่ี ๑  

๑) นิเทศติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ คปสอ.ประจ ำปี 
งบประมำณของแต่ละปี 

๒) นิเทศติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ ๒๐ ปี  
(ด้ำนสำธำรณสุข) ตัวชี้วัดตำมภำรกิจของ สสจ.พัทลุง และตัวชี้วัดในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (MOU)   

๓) นิเทศติดตำม แผนกำรสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรควำมรู้ 
๔) นิเทศติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนประสิทธิภำพกำรเงินกำรคลัง 

๔.๑ แผนกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 
๔.๒ แผนกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
๔.๓ แผนกำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ 
๔.๔ แผนกำรจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 
๔.๕ แผนกำรจัดหำงบลงทุน 

๕) นิเทศติดตำม แผนประมำณกำรรำยได้และควบคุมค่ำใช้จ่ำย(แผนเงินบ ำรุง) 
๖) นิเทศติดตำม ระบบควบคุมภำยใน ตำมระเบียบ คตง. 
๗) นิเทศติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๘) นิเทศติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดสรรงบ UC ภำยใน คปสอ. 
๙) นิเทศติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงบลงทุน UC/Non UC 

๙.๑ แผน ๓ ปี  
๙.๒ แผนปีงบประมำณปขีองแต่ละปี  

/๙.๓ ผลการด าเนินงาน… 



๓ 

๙.๓ ผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละปี 
๑0) นิเทศติดตำม ผลกำรนิเทศงำนภำยใน คปสอ. 
๑๑)  สรุปผลกำรนิเทศงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัด รำยเดือน รำยไตรมำส 
๑๒)  นิเทศติดตำม แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผลงำนที่โดดเด่นของ คปสอ.ในกำรขับเคลื่อนงำน 

ตำมนโยบำยที่มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของแต่ละกลุ่มงำน  
๑๓)  นิเทศติดตำมงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

๒. นิเทศงำนผสมผสำน รอบท่ี ๒   
๑) นิเทศติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ คปสอ.ประจ ำปี 

งบประมำณของแต่ละปี  
๒) นิเทศติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ ๒๐ ปี  

(ด้ำนสำธำรณสุข) ตัวชี้วัดตำมภำรกิจของ สสจ.พัทลุง และตัวชี้วัดในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (MOU)   
๓) นิเทศติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนประสิทธิภำพกำรเงินกำรคลัง 

๓.๑ กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 
๓.๒ กำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
๓.๓ กำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ 
๓.๔ กำรจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 
๓.๕ กำรด ำเนินงำนตำมแผน(งบลงทุน งบค่ำเสื่อม งบด ำเนินกำร และเงินบ ำรุง) 

๔) นิเทศติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรจัดกำรงบค่ำเสื่อม ประจ ำปี    
งบประมำณ ๒ ปีย้อนหลัง 

  ๔.๑ หนังสือขออนุมัติงบค่ำเสื่อม ประจ ำปีงบประมำณ ๒ ปีย้อนหลัง 
  ๔.๒ หนังสือโอนจัดสรร 
  ๔.๓ รำยงำนขอซื้อ/ขอจ้ำง/พร้อมรำยงำนตรวจรับพัสดุ ทุกรำยกำร และในกรณีของ  

ลูกข่ำย(รพ.สต.) ให้ส ำเนำรำยงำนขอซื้อ/ขอจ้ำง ไว้ที่แม่ข่ำย 
  ๔.๔ ทะเบียนคุมงบค่ำเสื่อม 
  ๔.๕ หนังสืออนุมัติเหลือจ่ำย(ถ้ำมี) และท่ีเกี่ยวข้อง 
๕) นิเทศติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๖) นิเทศติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดสรรงบ UC ภำยใน คปสอ. 
๗) นิเทศติดตำม ผลกำรนิเทศงำนเครือข่ำย(รพ.สต.) ของ คปสอ. 
๘) แนวทำงกำรแก้ปัญหำ อุปสรรค ในภำพรวมของ คปสอ. 
๙) สรุปผลกำรนิเทศงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัด รำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี 
๑๐) นิเทศติดตำม ผลงำนที่โดดเด่นของแต่ละ คปสอ.ในกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยที่มีควำม     

สอดคล้องกับภำรกิจของแต่ละกลุ่มงำน  
๑๑) นิเทศติดตำมงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

                 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                                                        สั่ง  ณ   วันที่  ๒๗  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ส ำเนำ
ถูกต้อง 
สุชำติ
วิทยำ  

ขวัญแก้ว 
(นำยสุ
ชำติ
วิทยำ  

ขวัญแก้ว) 
นักวิชำก

 
 

สุชำติวิทยำ  ขวัญแก้ว คัดทำน
... 

 ส ำเนำถูกต้อง 
  
 

(นำยสุชำติวิทยำ  ขวัญแก้ว) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 

สุชำติวิทยำ  ขวัญแก้ว คัด/ทำน... 
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