
  ร่าง แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

 

วัน เดือน ปี คปสอ. สถานที่รับนิเทศงาน หมายเหตุ 

9 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. บางแก้ว   รพช. บางแก้ว  คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 1 

9 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. ศรีนครินทร์   สสอ. ศรีนครินทร์  คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 2 

10 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. ป่าพะยอม สสอ. ป่าพะยอม คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 1 

10 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. ป่าบอน สสอ. ป่าบอน คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 2 

11 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. ควนขนุน สสอ. ควนขนุน คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 3 

11 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. เขาชัยสน รพช. เขาชัยสน คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 1 

๑5 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. กงหรา รพช. กงหรา คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 2 

๑5 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. ตะโหมด รพช. ตะโหมด คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 3 

๑6 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. ปากพะยูน รพช. ปากพะยูน คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 1 

๑6 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. ศรีบรรพต สสอ. ศรีบรรพต คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 2 

17 ก.พ. ๒๕๖๔ คปสอ. เมืองพัทลุง สสอ. เมืองพัทลุง คกก.นิเทศงานฯ ทีมที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) กำหนดการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. -  ลงทะเบียน 
09.00 – ๑๐.๓0 น. - รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของ คปสอ.

ประเด็นการนำเสนอ คือ ข้อมูลทั่วไป ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ทรัพยากร
สาธารณสุข สถานการณ์และปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ ผลงานเด่น ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา และความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  
ไตรมาส ๑ (ต.ค.- ธ.ค. ๖๓) และข้อมูล ณ ๓๑ ม.ค.64  

- นำเสนอโครงร่างการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
  โดย ประธาน คปสอ. หรือผู้แทน (นำเสนอ ๓๐ นาที อภิปรายซักถาม ๑๐ นาที) 
- นโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
- แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน และประเมินผล คปสอ. ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  โดย ประธาน คกก. นิเทศงานผสมผสาน ของแต่ละทีม 
- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  โดย คณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน 

10.๓0 – 12.00 น. - ติดตามเยี่ยม รพ.สต. 
  โดย ประธาน คกก.นิเทศงานผสมผสาน และคณะฯ 

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.๐0 – 1๖.๓0 น. - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นิเทศงาน กับผู้รับผิดชอบงานของ คปสอ.  

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

 หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่าง  แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลในการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบท่ี ๑ 
 

ประเดน็การจัดเตรียมข้อมูล คปสอ. มีรายละเอียดดังนี้ 
1. แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ คปสอ.  
2. แผนประมาณการ รายได้ – รายจ่าย, แผนเงินบำรุง, แผนบริหารอัตรากำลังคน 

๓. แผนการจัดเงิน UC ของ คปสอ. 
๔. ความกา้วหน้าในการจัดทำแผนงบลงทุน(Non UC) และแผนงบค่าเสื่อม(UC)  
๕. แผนนิเทศงานของ คปสอ. 
๖. แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด ความก้าวหน้า(Quick win) ผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 

๗. การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
          Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 

1. โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ    
   1.1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (อำเภอเมือง และ
อำเภอศรีนครินทร์) 

2. กัญชาทางการแพทย์ (รพท.พัทลุง, รพช.ป่าบอน, รพช.ควนขนุน,รพช.ป่าพะยอม,  
รพช.บางแก้ว และ รพช.เขาชัยสน)    

3. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ    
   3.1 ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน   
   3.2 จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ   
   3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอำเภอ(พชอ.)   

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
4. สุขภาพกลุ่มวัย + สุขภาพจิต    

  ประเด็นมุ่งเน้น 
   4.1 ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม)   
   4.2 สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย)    
  ประเด็นกำกับติดตาม 
   4.3 มารดาตาย   
   4.4 เด็กปฐมวัย    
   4.5 กลุ่มวัยทำงาน (NCD – HT, DM)   
   5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย   
   5.1 Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด   
   5.2 Service Plan สาขาอุบัติเหตุ   
   5.3 Service Plan สาขามะเร็ง    
   5.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด   
   5.5 intermediate care    
   6. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)    
   6.1 ตรวจสอบภายใน   
   6.2 การเงินการคลัง  
  
 



Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่) 
7. Innovative health care    

1. Seamless refer   
เรื่องท่ีเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่เขต    

8. HNA (Healthcare Network Accreditation) ประเด็นการแก้ปัญหาแม่และเด็ก  
๘. ผลงานเด่น ระดับหน่วยงาน (ระดับจังหวัด, เขต, ภาค และประเทศ) 
๙. งานอ่ืน ๆ ประเด็นสำคัญของแต่ละ คปสอ.   

 

หมายเหตุ  
๑. ขอให้แต่ละ คปสอ. จัดทำข้อมูล คปสอ. ให้กับคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน สำนักงาน  
    สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง คปสอ.ละ ๕ เล่ม  
๒. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ผ่านทาง QR Code   
    ก่อนการออกนิเทศงานผสมผสานฯ อย่างน้อย ๑ วัน 
 
 

 


