
 

แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจําป ๒๕๕๙ 

รอบท่ี ๒ ระหวาง วันท่ี  ๒๑ – ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 

วัน เดือน ป คปสอ. สถานท่ี ทีมนิเทศฯ ป ๕๙ หมายเหตุ 

๒๑ ก.ค. ๕๙ เมือง  สสอ.เมือง ทีม ๑ (นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย)  

 ตะโหมด  รพ.ตะโหมด ทีม ๒ (นางสวาท  รามทิพย)  

 ศรีบรรพต รพ.ศรีบรรพต ทีม ๓ (นายสุนทร  คงทองสังข)  

๒๒ ก.ค. ๕๙ กงหรา  สสอ.กงหรา ทีม ๑  

 ปากพะยูน  รพ.ปากพะยูน ทีม ๒  

 ปาพะยอม  รพ.ปาพะยอม ทีม ๓  

๒๖ ก.ค. ๕๙ ปาบอน  รพ.ปาบอน ทีม ๑  

 บางแกว  รพ.บางแกว ทีม ๓  

๒๗ ก.ค. ๕๙ เขาชัยสน  รพ.เขาชัยสน ทีม ๑  

 ศรีนครนิทร  สสอ.ศรีนครินทร ทีม ๒  

 ควนขนุน  รพ.ควนขนุน ทีม ๓  

 

หมายเหตุ  ขอมูลท่ี คปสอ.จะตองจัดเตรียม เพ่ือใชในการรับการนิเทศ ดังนี้ 

๑. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ คปสอ.ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙   

๒. ผลการดําเนิน ตัวชี้วัดตามภารกิจของ สสจ. พัทลุง และตัวชี้วัดในการจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (MOU) ผลงานรอบ ๙ เดือน (ต.ค.๕๘ – มิ.ย.๕๙)  

๓. รายการผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ 

๔. ผลการดําเนินงานตามแผนประสิทธิภาพการเงินการคลัง 

๑) แผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑมิใชยา 

๒) แผนการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

๓) แผนการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร 

๔) แผนการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 

๕) แผนการจัดหางบลงทุน 

๖) แผนประมาณการรายไดและควบคุมคาใชจาย(แผนเงินบํารุง) 

๕. ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ สตง.และนโยบายสําคัญ ๙ กระบวนงาน 

๖. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

๗. ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดสรรงบ UC ภายใน CUP 
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๘. ผลการดําเนินงานตามแผนงบลงทุน UC/Non UC 

๑) แผน ๓ ป  

๒) แผนปงบประมาณป ๖๐  

๓) ผลการดําเนินงานป ๕๙ 

๙. ผลการนิเทศงานภายใน CUP 

๑๐. เอกสารสรุปผลงานรอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ มิ.ย. ๕๙) 

        ๑๑. อ่ืน ๆ (ปญหาของพ้ืนท่ี ฯลฯ)  

 

******************************* 
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กําหนดการนิเทศงานผสมผสาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบท่ี ๒ 

ระหวาง วันท่ี  ๒๑ – ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
 

เวลา กิจกรรม 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  นโยบายและทิศทางการดําเนินงานจังหวัดพัทลุงการประเมินผลการ

ดําเนินงานการนิเทศงานผสมผสาน จังหวัดพัทลุง ป ๒๕๕๙ รอบท่ี ๒ 

 การนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง  

โดย ประธานคณะกรรมการนิเทศงานผสมผสาน หรือผูแทน 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น.  การนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของแตละ คปสอ. 

• ขอมูลท่ัวไป ทรัพยากรสาธารณสุข สถานการณและปญหา 

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี ผลงานเดน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา 

• ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด MOU และตัวชี้วัดตามภารกิจของ  

สสจ. พัทลุง 

โดย ประธาน คปสอ.หรอืผูแทน 

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมนิเทศงานผสมผสาน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล

ตัวชี้วัดตามภารกิจของ  สสจ. พัทลุง 

โดย คณะกรรมนิเทศงานผสมผสาน   

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  คณะกรรมนิเทศงานผสมผสาน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล

ตัวชี้วัด ตามภารกิจของ สสจ.พัทลุง  

โดย คณะกรรมนิเทศงานผสมผสาน   

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   คณะกรรมนิเทศงานผสมผสาน สรุปผลการนิเทศงานผสมผสาน ตามภารกิจ

รายกลุมงาน ของ สสจ.พัทลุง  

โดย คณะกรรมนิเทศงานผสมผสาน   

เวลา ๑๖.-๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปราย ซักถาม ปญหาอุปสรรค 

 
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. 

******************************* 
 

 

 




