
 
แผนการนิเทศงานและประเมินผลงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดสตูล 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

 

วันที่ เช้า 
( ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) 

บ่าย 
(๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ คปสอ.มะนัง   
(รพ.มะนัง , สสอ.มะนัง) 

สอน.นิคมพัฒนาฯ 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ คปสอ.ควนกาหลง   
(รพ.ควนกาหลง , สสอ.ควนกาหลง) 

รพ.สต. บ้านเหนือคลอง 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ คปสอ.ควนโดน   
(รพ.ควนโดน , สสอ.ควนโดน) 

รพ.สต. ควนโดน 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คปสอ.ทุ่งหว้า   
(รพ.ทุ่งหว้า , สสอ.ทุ่งหว้า) 

รพ.สต. บ้านทุ่งดินลุ่ม 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ คปสอ.ละงู    
(รพ.ละงู , สสอ.ละงู) 

รพ.สต. แหลมสน 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ คปสอ.เมืองสตูล  
(รพ.สตูล , สสอ.เมืองสตูล) 

รพ.สต. บ้านควน ๒ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ คปสอ.ท่าแพ    
(รพ.ท่าแพ , สสอ.ท่าแพ) 

รพ.สต. บ้านแป-ระใต้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร  
กำรนิเทศงำนและประเมินผลงำนด้ำนสำธำรณสุขระดับจังหวดั รอบ ๑/256๓ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล 
***************************************************************** 

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   - คณะนิเทศพร้อมกนัที่หอ้งประชุมโรงพยาบาล ที่รบัการนิเทศ  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.    - คปสอ.น าเสนอผลงานในภาพรวมของ คปสอ. ๑๕ นาที 
   - ผู้บรหิารระดับจงัหวัดเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น             
     ต่อการพัฒนาสาธารณสขุของ คปสอ. 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    - นพ.สสจ.สตูล /รอง นพ.สสจ.สตูล/ผู้ช่วยนพ.สสจ.สตูล /หน.กลุ่มงาน    

         นิเทศงาน ของ คปสอ. ณ ห้องประชมุโรงพยาบาล 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    - หน.กลุม่งาน นิเทศงาน ของ คปสอ. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล (ต่อ) 

- ตรวจเยี่ยม รพ.สต. โดย นพ.สสจ.สตูล /รอง นพ.สสจ.สตูล /        ผู้ชว่ย 
นพ. สสจ.สตูล / หน.กลุม่พัฒนายุทธศาสตรฯ์ 

  
 
หมายเหตุ   รบัประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ เวลา  ๑๐.๑๕  น.  
 

แนวทางการน าเสนอผลงานของ คปสอ. 
- ข้อมูลทัว่ไปและสภาพปญัหาสาธารณสุขของ คปสอ.  
- แผนยุทธศาสตรแ์ละการบรหิารงบ PP ของ คปสอ. 
- ข้อมูลการบริหารการเงนิการคลัง และการบรหิารทรัพยากรบคุคล 
- ความก้าวหน้าตวัชีว้ัด PA และตวัชี้วดั MOU 
- ปัญหาอุปสรรค และสิ่งทีต่้องการสนับสนุน 

 

 
 

 
 
 



กรอบการนิเทศงาน คปสอ. รอบ1/2563   
ประเด็นการประเมินงาน……………………………………หน่วยงาน........................................................ 

เกณฑ ์ การด าเนิน ผลการประเมิน 
การน าองค์กร 

1.1.ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนด 
ทิศทางการด าเนินงาน 

  

1.2.ผู้บริหารสรา้งสภาพแวดล้อม/
สนับสนุนเพื่อให้เกดิการบรรลุผลการ
ด าเนินการ 

  

คะแนนรวมรายหมวด  
การวางแผนยุทธศาสตร์ 

2.1การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

  

2.2. .การน าแผนปฏิบตัิการไปปฏบิัติ 
 

  

2.3มีการสนับสนุนทรัพยากร ที่มี
ความพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัต ิ
 

  

คะแนนรวมรายหมวด  
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 มีการรับฟังความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

  

3.2มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

  

3.3 การจดัการแกไ้ขความไม่พึงพอใจ  
 

 

คะแนนรวมรายหมวด  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 มีฐานข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

  

4.2 การวิเคราะห/์ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 
 

  

4.3 มีระบบการจดัการความรู้การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
เช่น CQI R2R วิจัย KM นวตกรรม 

  

คะแนนรวมรายหมวด  
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เกณฑ ์ การด าเนิน ผลการประเมิน 
 มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

5.1 มีจัดการบุคลากรให้เหมาะสม
ภาระงาน 

  

5.2  มีระบบการเรียนรู้และการพฒันา
บุคลากร เช่น การอบรมฟื้นฟู  

  

5.3 มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนให้มีการท างาน
ที่ให้ผลการด าเนินการที่ด ี

  

คะแนนรวมรายหมวด  
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

6.1มีการกระบวนการท างาน/ระเบียบ
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ เช่น คู่มือการปฏิบตัิงาน  CPG  

  

6.2 การน ากระบวนงานไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 

  

6.3วิธีการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานเพื่อปรับปรุงผลผลิต 

  

คะแนนรวมรายหมวด  
คะแนนรวมทุกหมวด  

 

 
***ผลการประเมิน***ด าเนินการชัดเจน = 3  ด าเนินการบ้าง/ไม่ชัดเจน = 2   ไม่ได้ด าเนินการ = 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


