
(ร่าง) แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ 10 – 17 มกราคม ๒๕๖๓  

 

วัน เดือน ปี คปสอ. สถานที่รับนิเทศงาน หมายเหตุ 

10 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.บางแก้ว สสอ.บางแก้ว คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 1 

10 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.ศรีนครินทร์ สสอ.ศรีนครินทร์ คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 2 

13 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.เมืองพัทลุง สสอ.เมืองพัทลุง คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 3 

13 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.ป่าพะยอม สสอ.ป่าพะยอม คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 1 

14 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.ป่าบอน สสอ.ป่าบอน คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 2 

14 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.ควนขนุน สสอ.ควนขนุน คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 3 

15 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.เขาชัยสน สสอ.เขาชัยสน คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 1 

15 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.กงหรา สสอ.กงหรา คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 2 

16 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.ตะโหมด สสอ.ตะโหมด คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 3 

16 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.ปากพะยูน สสอ.ปากพะยูน คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 1 

17 ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ.ศรีบรรพต สสอ.ศรีบรรพต คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) ก าหนดการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี ๑  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ 10 – 17 มกราคม ๒๕๖๓ 
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) 

- แนวทางการด าเนินงาน คปสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  โดย  ประธาน คกก.นิเทศงานผสมผสาน ของแต่ละทีม 
- แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน และประเมินผล คปสอ.ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  โดย นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

10.๓0 – 12.00 น. - ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของตัวชี้วัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

  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 ประธาน คกก.นิเทศงานผสมผสาน และคณะฯ 

 หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลในการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี ๑ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
ประเดน็การจัดเตรียมข้อมูล คปสอ. มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 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 Quick win / ผลการด าเนินงาน ไตรมาศ ๑ 
๗. การด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
๗.1 Agenda based : นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ 

- โครงการพระราชด าริ : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี ด้วยหัวใจ 
 (ทุกโครงทีม่ีการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่)  
- กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

7.2 Functional based : ระบบงานของหน่วยบริการ 
- สุขภาพกลุ่มวัย : สุขภาพแม่และเด็ก , ผู้สูงอายุคุณภาพ 
- ลดแออัด ลดรอคอย : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC) , ER PCC) ,  
ER  คุณภาพ , Smart Hospital 

7.3 Area based ประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ 
- TB 
- Maternal death  
- ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ 

๘. ผลงานเด่น ระดับหน่วยงาน (ระดับจังหวัด, เขต, ภาค และประเทศ) 
๙. อ่ืน ๆ ตามความประสงค์ของแต่ละ คปสอ.   

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


