
ราง 
แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจําป ๒๕๖๐ 

รอบท่ี 2 ระหวาง วันท่ี  ๑๓ - 2๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

วัน เดือน ป คปสอ. สถานท่ี หมายเหตุ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปากพะยูน รพ.ปากพะยูน  

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศรีบรรพต รพ.ศรีบรรพต  

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปาพะยอม รพ.ปาพะยอม  

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมืองพัทลุง สสอ.เมืองพัทลุง  

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บางแกว รพ.บางแกว  

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เขาชัยสน รพ.เขาชัยสน  

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศรีนครินทร สสอ.ศรีนครินทร  

2๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กงหรา รพ.กงหรา  

2๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตะโหมด รพ.ตะโหมด  

2๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปาบอน สสอ.ปาบอน  

2๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ควนขนุน รพ.ควนขนุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราง 
 แนวทางการจัดเตรียมขอมูลในการรับการนิเทศผสมผสาน ประจําป ๒๕๖๐ 

รอบท่ี 2 ระหวาง วันท่ี  ๑๓ - 2๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 ๑. ขอมูล คปสอ. มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ คปสอ.ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐   

2. ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดตามภารกิจของ สสจ.พัทลุง และตัวชี้วัดในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (MOU) ผลงานรอบ ๙ เดือน (ต.ค.๕๙ – มิ.ย.๖๐)  

3. ผลการดําเนินงานตามแผนประสิทธิภาพการเงินการคลัง 
1. แผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑมิใชยา 
2. แผนการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
3. แผนการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร 
4. แผนการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 
5. แผนการจัดหางบลงทุน 
6. แผนประมาณการรายไดและควบคุมคาใชจาย(แผนเงินบํารุง) 

4. ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ สตง.และนโยบายสําคัญ ๙ กระบวนงาน 
5. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดสรรงบ UC ภายใน CUP 
7. ผลการดําเนินงานตามแผนงบลงทุน UC/Non UC 
8. แผน ๓ ป  
9. แผนปงบประมาณป ๖๐  
10. ผลการดําเนินงานป ๖๐ 
11. ผลการนิเทศงานภายใน CUP 
12. สรุปผลงานรอบ ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๐)(Quick win / ผลการดําเนินงาน ไตรมาส ๓) 
13. ปญหาของ คปสอ. 
14. อ่ืน ๆ  

๒. ขอมูลการเยี่ยม รพ.สต. ในการนิเทศงานผสมผสาน ป 2560 รอบท่ี ๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. รับฟงการนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงาน ของ รพ.สต.  

- ขอมูลท่ัวไป แผนการดําเนินงาน ทรัพยากรสาธารณสุข สถานการณและปญหาสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี ผลงานเดน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา(โดย ผอ.รพ.สต. หรือผูแทน) 

๒. ประเด็นการติดตามท่ีมุงเนน 
- การบูรณาการ 4 กลุมวัย 
- การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ 
- การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตามเกณฑมาตรฐาน รพ.สต. ติดตาว 
- การแกไขปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 



                                       ราง 
กําหนดการนิเทศงานผสมผสาน ประจําป ๒๕๖๐ 

รอบท่ี 2 ระหวาง วันท่ี  ๑๓ - 2๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. o ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. o รับฟงการนําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงานในภาพรวมของ คปสอ. 

 o ขอมูลท่ัวไป ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ทรัพยากรสาธารณสุข สถานการณและ
ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ผลงานเดน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา 
(โดย ประธาน คปสอ. หรือผูแทน) 

09.30 – 10.00 น. o มอบนโยบายและแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน คปสอ.  
โดย ประธานคณะกรรมการนเิทศงานผสมผสาน หรือผูแทน 

10.00 – 11.00 น. o ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในภารกิจท่ีสําคัญ/อภิปราย ซักถาม ปญหาอุปสรรค 
11.00 – 12.00 น. o ผูนิเทศงานเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล นิเทศติดตามงานตามภารกิจ 

กับผูรับผิดชอบงานของ คปสอ. 
12.00 – 13.00 น. o รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.30 น. o ผูบริหารและคณะนิเทศงาน เยี่ยม/นิเทศงาน รพ.สต. จํานวน 4 แหง 

หมายเหตุ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. 
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