
 
แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปี ๒๕๕๙ 

รอบท่ี ๑ ระหว่าง วันที่  ๑๔ – ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
 

วัน เดือน ปี คปสอ. สถานที่ ทีมนิเทศฯ ปี ๕๙ หมายเหตุ 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ ตะโหมด  รพ.ตะโหมด ทีม ๒ (นางสวาท  รามทิพย์)  

 ศรีบรรพต รพ.ศรีบรรพต ทีม ๓ (นายสุนทร  คงทองสังข์)  
 เมือง  สสอ.เมือง ทีม ๑ (นพ.สงกรานต์  ไหมชุม)  

๑๖ ธ.ค. ๕๘ ปากพะยูน  รพ.ปากพะยูน ทีม ๒  
 ป่าพะยอม  รพ.ป่าพะยอม ทีม ๓  
 กงหรา  สสอ.กงหรา ทีม ๑  

๑๗ ธ.ค. ๕๘ บางแก้ว  รพ.บางแก้ว ทีม ๓  
 ป่าบอน  รพ.ป่าบอน ทีม ๑  

๑๘ ธ.ค.. ๕๘ ศรีนครินทร์  สสอ.ศรีนครินทร์ ทีม ๒  
 ควนขนุน  รพ.ควนขนุน ทีม ๓  
 เขาชัยสน  รพ.เขาชัยสน ทีม ๑  

 
หมายเหตุ  ข้อมูลที่ คปสอ.จะต้องจัดเตรียม เพ่ือใช้ในการรับการนิเทศ ดังนี้ 

๑. แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการแก้ปัญหา 
๒. แผน คปสอ./รพ./สสอ./DHS 
๓. แผน 3 แผน 
๔. แผนเงินบ ารุง 
๕. แผนบริหารอัตราก าลังคน 
๖. แผนการจัดเงิน UC ภายใน CUP 
๗. แผนงบลงทุน UC/Non UC 
๘. แผนนิเทศงานภายใน CUP 
๙. ผลงานไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

                 ๑๐ ตรวจเยี่ยม รพ.สต. ๑ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 



แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
รอบท่ี ๒ ระหว่าง วันที่  ๑๑ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

 

วัน เดือน ปี คปสอ. สถานที่ ทีมนิเทศฯ ปี ๕๙ หมายตุ 
๑๒ ก.ค. ๕๙ ตะโหมด  รพ.ตะโหมด ทีม ๒ (นางสวาท  รามทิพย์)  

 ศรีบรรพต รพ.ศรีบรรพต ทีม ๓ (นายสุนทร  คงทองสังข์)  
 เมือง  สสอ.เมือง ทีม ๑ (นพ.สงกรานต์  ไหมชุม)  

๑๓ ก.ค. ๕๙ ปากพะยูน  รพ.ปากพะยูน ทีม ๒  
 ป่าพะยอม  รพ.ป่าพะยอม ทีม ๓  
 กงหรา  สสอ.กงหรา ทีม ๑  

๑๔ ก.ค. ๕๙ บางแก้ว  รพ.บางแก้ว ทีม ๓  
 ป่าบอน  รพ.ป่าบอน ทีม ๑  

๑๕ ก.ค. ๕๙ ศรีนครินทร์  สสอ.ศรีนครินทร์ ทีม ๒  
 ควนขนุน  รพ.ควนขนุน ทีม ๓  
 เขาชัยสน  รพ.เขาชัยสน ทีม ๑  

 
หมายเหตุ  ข้อมูลที่ คปสอ.จะต้องจัดเตรียม เพ่ือใช้ในการรับการนิเทศ ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   
๒. ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินจัดล าดับหน่วยงานและตัวชี้วัดในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 
๓. รายการผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 
๔. ผลการด าเนินงานตามแผนประสิทธิภาพการเงินการคลัง 

๑) แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
๒) แผนการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
๓) แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
๔) แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 
๕) แผนการจัดหางบลงทุน 
๖) แผนประมาณการรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย(แผนเงินบ ารุง) 

๕. ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ สตง.และนโยบายส าคัญ ๙ กระบวนงาน 
๖. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๗. ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดสรรงบ UC ภายใน CUP 
๘. ผลการด าเนินงานตามแผนงบลงทุน UC/Non UC 

๑) แผน ๓ ปี  
๒) แผนปีงบประมาณปี ๖๐  
๓) ผลการด าเนินงานปี ๕๙ 

๙. แผนนิเทศงานภายใน CUP 
๑๐. สรุปผลงานรอบ ๙ เดือน(๑ ต.ค.๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

       ๑๑. การประเมินตนเองตามตัวชี้วัด MOU คปสอ.ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
       ๑๒. อ่ืน ๆ (ปัญหาของพ้ืนที่ ฯลฯ)  
 ๑๓................................................................   
 ๑๔................................................................  


