
ร่าง 
แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รอบท่ี ๒ ระหว่าง วันที่ ๒3 – ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๒  
 

วัน เดือน ปี คปสอ. สถานที่รับนิเทศงาน หมายเหตุ 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.ศรีบรรพต รพช. ศรีบรรพต คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๑ 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.ปากพะยูน รพช. ปากพะยูน คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๒ 

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.ตะโหมด รพช. ตะโหมด คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๓ 

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.ป่าพะยอม รพช. ป่าพะยอม คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๑ 

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.เขาชัยสน รพช. เขาชัยสน คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๒ 

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.ควนขนุน รพช. ควนขนุน คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๓ 

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.ป่าบอน รพช. ป่าบอน คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๑ 

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.กงหรา รพช. กงหรา คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๒ 

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.เมืองพัทลุง สสอ.เมืองพัทลุง คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๓ 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.ศรีนครินทร์ สสอ.ศรีนครินทร์ คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๑ 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ คปสอ.บางแก้ว รพช. บางแก้ว คกก.นิเทศงานฯ ทีม ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ร่าง 

ก าหนดการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบท่ี 2  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

วันที่ ๒3 – ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – ๑๐.๓0 น. ๑. รับฟังการน าเสนอผลการด าเนินงานในภาพรวมของ คปสอ. ประเด็นการ

น าเสนอ คือ  
      - ข้อมูลทั่วไป ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ทรัพยากรสาธารณสุข สถานการณ์

และปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ผลงานเด่น ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 
       - ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด(ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
  โดย ประธาน คปสอ. หรือผู้แทน (น าเสนอ ๒๐ นาที อภิปรายซักถาม ๑๐ นาที) 
๒. สรุปผลการด าเนินงาน คปสอ. ภาพรวมระดับจังหวัด(ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)    
  โดย ประธานทีมนิเทศงานผสมผสานแต่ละทีม หรือผู้แทน (น าเสนอ ๒๐ นาที) 

 ๓. แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน และประเมินผล คปสอ.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  โดย นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

10.๓0 – 12.00 น. - ติดตามนิเทศการด 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 ประธานทีมนิเทศงานผสมผสานแต่ละทีม และคณะฯ 

 หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ร่าง 
แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลในการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบท่ี ๒ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

ประเดน็การจัดเตรียมข้อมูล คปสอ.(ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปี  งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ คปสอ.  
๒. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนประมาณการ รายได้ – รายจ่าย, แผนเงินบ ารุง, แผนบริหาร

อัตราก าลังคน, แผนการจัดเงิน UC ภายใน CUP, แผนงบลงทุน UC/Non UC และแผน
นิเทศงานภายใน CUP 

๓. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด 

๔. อ่ืน ๆ ตามความประสงค์ของแต่ละ คปสอ. เช่น ผลงานเด่น ฯลฯ 

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


