
  แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ 1๓ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  

 

วัน เดือน ปี คปสอ. สถานที่รับนิเทศงาน หมายเหตุ 

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 รพช. เขาชัยสน คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 1 

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

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

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

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

๒๐ ม.ค. ๒๕๖3 คปสอ. บางแก้ว รพช. บางแก้ว คกก.นิเทศงานฯ ทีมท่ี 1 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ 1๓ – ๒๐ 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 และความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  
ไตรมาส ๑ (ต.ค.- ธ.ค. ๖๒)    

  โดย ประธาน คปสอ. หรือผู้แทน (น าเสนอ ๒๐ นาที อภิปรายซักถาม ๑๐ นาที) 
- นโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน และประเมินผล คปสอ. ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  โดย ประธาน คกก. นิเทศงานผสมผสาน ของแต่ละทีม 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  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 ความก้าวหน้า(Quick win) ผลการด าเนินงาน รายไตรมาส 
๗. การด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

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

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

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

7.3 ประเด็นปัญหาของพ้ืนที ่: Area based  
- อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (TB) 
- อัตราส่วนการตายมารดาไทย (Maternal death)  
- ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ  

๘. ผลงานเด่น ระดับหน่วยงาน (ระดับจังหวัด, เขต, ภาค และประเทศ) 
๙. งานอ่ืน ๆ ประเด็นส าคัญของแต่ละ คปสอ.   

 

หมายเหตุ  
๑. ขอให้แต่ละ คปสอ. จัดท าข้อมูล คปสอ. ให้กับคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน ส านักงาน  
    สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง คปสอ.ละ ๕ เล่ม  
๒. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ผ่านทาง QR Code   
    ก่อนก าหนดการนิเทศงานผสมผสานฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
 
 

 



 

- ส ำเนำ - 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
ที ่ 183 / ๒๕62 

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

 ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง มีก ำหนดจะออกนิเทศงำนผสมผสำน คณะกรรมกำร
ประสำนงำนสำธำรณสุขระดับอ ำเภอ (คปสอ.) ในแต่ละปีงบประมำณ จ ำนวน ๒ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือก ำกับติดตำม( Monitoring) กำรประเมินผล(Evaluation) และกำรตรวจสอบเฉพำะเรื่อง(Audit) ติดตำม
กำรด ำเนินงำน และกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ของหน่วยงำนในสังกัดและเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศงำนผสมผสำน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรนิเทศงำนผสมผสำน ทีมที่ ๑ 
๑.๑ นำยดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยนฤพงศ์  ภักดี ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยณัษฐ์พงศ์  พัฒนพงศ์ เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
๑.๔ นำยกิติศักดิ์  เมืองหนู นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๑.๕ นำยมำนพ  รำมทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๖ นำงนำรถอนงค์  ประดับทรัพย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๗ นำยวิชำ สันติภำพถำวร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๘ นำงณัฐชญำ รำมจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๙ นำงอำภรณ์ อรุณรัตน์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๑๐ นำยเจริญ  ปรำบปรี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๑๑ นำงเอกอร  สว่ำงนิรันดร์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๑๒ นำยสุพัฒน์ ทองขำว เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
๑.๑๓ นำงสำคร  อักษรพิมพ์   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๑๔ นำยสำนิตย์ เพชรสุวรรณ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๑๕ นำงไพลิน ฆังครัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๑๖ นำงสำวณำตยำ แก้วพยศ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๑.๑๗ นำงปิยะมำลย์ ฉ่ ำเฉกหงษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๑.๑๘ นำยปฏิพล รัตนพันธ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร กรรมกำร 

๑.๑๙ นำงจุฑำรัตน์ ไพช ำนำญ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 

1.20 นำงอรสำ เหล่ำเจริญสุข นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 

๑.21 นำยเฉลิม ไตรสุวรรณ์ นิติกำรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๑.๒๒ นำยอนิรุธ  นำคะวิโรจน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๒๓ นำยชวกร  อ่อนจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรนิเทศงำนผสมผสำน ทีมที่ ๒  
๒.๑ นำงสวำท  รำมทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) ประธำนกรรมกำร 
   /๒.๒ นำยบุญเลิศ...   



๒ 

๒.๒ นำยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ นิติกรช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร 

๒.๓ นำงอำรีย์  ชูแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
๒.๔ นำงสุพร  พรหมมำศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร รักษำกำร 

ในต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
รองประธำนกรรมกำร 

๒.๕ นำงลักขณำ  พืชมงคล ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๖ นำยพินิจสินธุ์ เพชรมณี เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๒.๗ นำงสำวจิรำภรณ์  เทพหนู นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๘ นำยสมศักดิ์  เหล็มนุ้ย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๙ นำงฐิติมำ  ทองสังข์ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๑๑ นำงกัญญำ  อัศวสุดสำคร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๑๒ นำยนพพร สมจิตต์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๑๓ นำงสำวพิระดำ รัตนยอศรี นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๒.๑๔ นำยทวี ชูช่วย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๑๕ นำยโชติ ช่วยเนียม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๑๖ นำงผำสุข  ทองสม เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน กรรมกำร 
๒.๑๗ นำงวำสนำ ขวัญสกุล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๑๘ นำยวรัญญู  ชำยเกลี้ยง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
๒.๑๙ นำยจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๒๐ นำยสุชำติวิทยำ ขวัญแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓. คณะกรรมกำรนิเทศงำนผสมผสำน ทีมที่ ๓  
๓.๑ นำยสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำยสมใจ  หนูฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
๓.๓ นำยสุพล  ชุมพำที นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
๓.๔ นำงชนิฎำภรณ์  สอนสังข์ ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓.๕ นำยสมคิด  ฤทธิศักดิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๖ นำงมำนิตำ  เสรีประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๗ นำงปิยนุช  เทพนรินทร์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๓.๘ นำงสินีนำฏ  อนุมณี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๙ นำยวัทธิกร  วัจนขจรกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๑๐ นำยไพฑูรย์  จิตไชยรักษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๑๑ นำยศรีอรรถ  แก้วทิพย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๑๒ นำยเฉลิมชัย  แป้นน้อย นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๑๓ นำงสุมนำ โกสินธ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๓.๑๔ นำงชะอ้น สงแก้ว พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๑๕ นำยรำชัน  คงชุม เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๑๖ นำยนิรัตน์  อินทร์สุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๑๗ นำงเกษร  จันทร์สวี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๑๘ นำงจินดำพร เพชรบูรณ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร กรรมกำร 
  /๓.๑๙  นำยโชติ...  



๓ 

๓.๑๙ นำยโชติ ช่วยเนียม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๒๐ นำยสุพัฒน์ ทองขำว เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
๓.๒๑ นำยเฉลิม ไตรสุวรรณ์ นิติกรปฏิบัติกำร กรรมกำร 
๓.๒๒ นำยวรัญญู  ชำยเกลี้ยง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
๓.๒๓ นำงนภำพร  เนตรเกื้อกูล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
๓.๒๔ นำงจุรินทร์  เจริญผล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.๒๕ นำงอรสำ ยิ่วเหล็ก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมีบทบำทหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. นิเทศติดตำม แผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของ คปสอ.  
๒. นิเทศติดตำมแผนประมำณกำร รำยได้ – รำยจ่ำย, แผนเงินบ ำรุง, แผนบริหำรอัตรำก ำลังคน 

๓. นิเทศติดตำมแผนกำรจัดเงิน UC ภำยใน CUP 

๔. นิเทศติดตำมแผนงบลงทุน UC/Non UC 

๕. นิเทศติดตำมแผนนิเทศงำนภำยใน CUP 

๖. นิเทศติดตำมแผนกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ(Quick win) ผลกำรด ำเนินงำน รำยไตรมำส 

๗. นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

๗.1 นโยบำยรัฐบำล ผู้บริหำรระดับสูง ยุทธศำสตร์ชำติ : Agenda based  
- โครงกำรพระรำชด ำริ : โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำมดี ด้วยหัวใจ 
 (ทุกโครงที่มีกำรด ำเนินงำนของแต่ละพ้ืนที่)  
- กัญชำทำงกำรแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

7.2 ระบบงำนของหน่วยบริกำร : Functional based  
- สุขภำพกลุ่มวัย : สุขภำพแม่และเด็ก , ผู้สูงอำยุคุณภำพ 
- ลดแออัด ลดรอคอย : ระบบสุขภำพปฐมภูมิ (PCC)   
โรงพยำบำลมีห้องฉุกเฉิน (ER) คุณภำพ, โรงพยำบำลของรัฐที่เป็น  
Smart Hospital   

7.3 ประเด็นปัญหำของพ้ืนที่ : Area based  
- อัตรำควำมส ำเร็จในกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ (TB) 
- อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย (Maternal death)  
- ปัญหำเฉพำะพ้ืนที่ของแต่ละอ ำเภอ 

๘. นิเทศติดตำมผลงำนเด่น ระดับหน่วยงำน (ระดับจังหวัด, เขต, ภำค และประเทศ) 
๙. นิเทศติดตำมงำนที่เป็นประเด็นส ำคัญของแต่ละ คปสอ. และ งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

                 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

  สั่ง  ณ   วันที่ 26 เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           

      
 

สุชำติ.. 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
สุชำติวิทยำ  ขวัญแก้ว  

 (นำยสุชำติวิทยำ  ขวัญแก้ว) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สุชำติวิทยำ คัด/ทำน... 

  สวำท  รำมทิพย์ 
   (นำงสวำท  รำมทิพย์) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) รักษำรำชกำรแทน 
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
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