
 

 
ท่ี ขก ๑๐32/646            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
              ถนนประชานิยม ขก  ๔๐๑๙๐ 

       15  ธันวาคม  2464 

เรื่อง  แจงกำหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานดานสาธารณสุขเครือขายบริการปฐมภูมิหนองสองหอง 
       รอบท่ี 1/2565 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลหนองสองหอง และผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  ตารางกำหนดนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานฯ รอบท่ี 1/2565  จำนวน 1 ฉบับ 

ดวยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานดานสาธารณสุขเครือขายบริการสุขภาพอำเภอ
หนองสองหอง กำหนดใหมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานดานสาธารณสุขตามตัวชี้วัด รายบุคคล และราย
หนวยบริการปฐมภูมิ ปละ 2 ครั้ง และ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี เพ่ือเปนการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให
เปนไปตามแผนงานและนโยบาย  

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จึงขอแจงกำหนดการ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดท้ัง 13 แหง รอบท่ี 1/2565 ตาม
รายละเอียดสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป จักขอบคุณอยางยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

          (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
                      สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
 
              
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
โทร/โทรสาร  ๐ ๔3๔๙ ๑๐๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานดานสาธารณสุข รพ.สต./PCU และรพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี
รอบท่ี 1/2565 

 
วัน เดือน ป สถานท่ี เวลา ทีมประเมิน หมายเหตุ 

9 มีนาคม 2565 รพ.สต.หนองเม็ก 8.30-16.30 ทีม1+ทีม2 ทีมประเมินทีมท่ี 1 มีดังนี้ 
1.น.ส.ศศิวิมล          พงษสุพจน (ประธาน) 
2. นายอรรถชัย        ภูมาพันธ 
3. นางพิมลวรรณ      กัมปนานุรักษ     
4. นางสุภา              ทักสูงเนิน 
5. นางสาวจิตติพร     โพธิขำ  
6. น.ส.สุธาสินีย        รมณียพิกุล   
7. น.ส.วิไลวรรณ       งามยิ่ง   
8. นางกาญจนา        ศรีปญญา  
9. นายชัยณรงค        ศรีละคร 
10.  นางนัทธมน       หรี่อินทร  
11. น.ส.บุปผา         รูปสูง  

ทีมประเมินทีมท่ี2 มีดังนี้ 
1. นายสชุาติ           ผาบสิมมา   
(ประธาน)    
2. นายบุญเลิศ         นิลละออง 
3. นางพิกุลทอง        ลุนสำโรง    
4. นางศศิมา          สิริจตุพร   
5. นายสุวิท             ใสจูง   
6. นายอารีย            เชื้อสาวะถี 
7.  น.ส.ณัฐลดา         ลมมนตรี  
8.  นางวิยะดา         วนาทรัพยดำรง 
9. นางวนิดา          สีหามาตย   
10. นางนกนอย        มาตรนอก  
๑1. น.ส.นิภาพร       จันทะหลุย  
   

11 มีนาคม 
2565 

รพ.สต.บานเปาะ 8.30-1๒.๐0 ทีม1+ทีม2 
รพ.สต.โนนธาตุ 13.00-16.30 ทีม1+ทีม2 

12 มีนาคม 
2565 

 

รพ.สต.วังหิน 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

รพ.สต.สำโรง 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

13 มีนาคม 
2565 

 

รพ.สต.ดงเค็ง 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

รพ.สต.โนนธาตุ 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

16 มีนาคม 
2565 

 

รพ.สต.หนองไผลอม 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

 รพ.สต.ดอนดู 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

17 มีนาคม 
2565 

 

รพ.สต.คึมชาด 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

รพ.สต.ดอนดั่ง 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

18 มีนาคม 
2565 

 

รพ.สต.บานเปาะ 8.30-12.00 ทีม 1 

13.00-16.30 ทีม2 
รพ.สต.โนนแต 8.30-12.00 ทีม 2 

13.00-16.30 ทีม 1 
19 มีนาคม 

2565 
 

รพ.สต.ตะก่ัวปา 8.30-12.00 ทีม 1 
13.00-16.30 ทีม2 

รพ.สต.หันโจด 8.30-12.00 ทีม 2 
13.00-16.30 ทีม 1 

คณะกรรมการ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ใหคุณบุญเลิศ นิลละออง 
รวบรวม ภายในวันท่ี 26 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป :   15 ธันวาคม 2564...................................... 

หัวขอ: ..กำหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานดานสาธารณสุขเครือขายบริการปฐมภูมิหนองสองหอง  
 รอบท่ี 1/2565 
รายละเอียด(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. กำหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานดานสาธารณสุขเครือขายบริการปฐมภูมิหนอง
สองหอง  รอบท่ี 1/2565 

 
 

Linkภายนอก: …………………………………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...15..เดือน..ธันวาคม พ.ศ. ..2564.......       วันท่ี...15...เดือน..ธันวาคม พ.ศ. ..2564.......       
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี...15...เดือน..ธันวาคม พ.ศ. ..2564.......       

 


