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วันพฤหัสบดี  ที่ 10  มิถุนายน  2564 
 

เวลา 08.30 น. – คณะตรวจราชการเข้าร่วมประชุมและรับฟังการเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็น
สำคัญการตรวจราชการ 3 ด้าน 6 ประเด็น และ ๗ เรื่องสำคัญระดับจังหวัด  
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นำเสนอ 
– ผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญในภาพรวมของจังหวัดตามประเด็นการตรวจ
ราชการ 3 ด้าน 6 ประเด็น และ 7 เรื่องสำคัญ ระดับจังหวัด  
– innovative Health care เรื่อง “EACC” 
– การบริหารจัดการ COVID-19 
– สถานการณ์การเงินการคลังภาพรวมจังหวัด 
2. โรงพยาบาลลำพูน นำเสนอ 
– ผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการที่เก่ียวข้องและแผนการพัฒนาระบบ
บริการ (Service Plan) ที่มีการ Cascade ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
– Innovative Health care เรื่อง “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย จังหวัดลำพูน”  
3. คณะนิเทศงานเสนอผลการนิเทศ 
4. ผู้ตรวจราชการ และคณะให้ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมายในห้องประชุม ประกอบด้วย  
                     1. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน จำนวน 25 คน  
                     2. ผู้บริหารของสสจ.และรพ.ลำพูน หัวหน้ากลุ่มงานในสสจ จำนวน 25 คน 
ประชุมผ่านระบบ Zoom 1. ผอรพช./สสอ./ทุกแห่ง /ผู้แทน รพสต.(ห้องประชุมรพ/สสอ.)   
   2. ผู้รับผิดชอบตามประเด็นตรวจราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง รพ.ลำพูน                   
                               (หอ้งประชุมรพ.ลำพูน) 
     3. ผู้รับผิดชอบตามประเด็นตรวจราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง สสจ.ลำพูน 
       (ห้องประชุมกระถินณรงค์ สสจ.ลำพูน) 
 
เวลา 12.00 – 13.00 น – รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
เวลา 13.00 – 16.๐๐ น. – คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เดินทางไป อำเภอแม่ทา  

(ระยะทาง 40 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง) 
 – kickoff การแก้ไขป้องกันการฆ่าตัวตาย อำเภอแม่ทา   

ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 – คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน 
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วันศุกร์ ที่ 11  มิถุนายน  2564 
 

เวลา 08.30-12.00 น. – คณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ คปสอ.บ้านธิ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ  
   อำเภอบ้านธิ จังหวัด ลำพูน 

 – รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประเด็นการตรวจราชการ 3 ด้าน 6 ประเด็น  
   และ 7 เรื่องสำคัญ คปสอ.บ้านธิ ณ โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ 
   จังหวัด ลำพูน 

 – คณะตรวจราชการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น – รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 13.05 น – คณะตรวจราชการเดินทางไปตรวจเยี่ยม รพ.สต.ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ  

   จังหวัด ลำพูน  
  (ระยะทาง 2 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง 5 นาที) 

เวลา 13.05 -16.30 น. – คณะตรวจราชการตรวจเยี่ยม รพ.สต.ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน 
 – รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของ  

 รพ.สต.ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
(รพ.สต. นำเสนองานปฐมภูมิที่ดำเนินการและความเชื่อมโยงนโยบาย รวมถึงผลงานเด่น) 

 – คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน 
เวลา 16.30 น. – ทีมตรวจราชการเดินทางกลับ โดยสวัสดภิาพ 

 
   
 
หมายเหตุ ๑. ผู้นิเทศลงพ้ืนที่นิเทศงานจังหวัดพร้อมกับกำหนดการของคณะตรวจราชการในจังหวัดเดียวกัน และ

ลงทะเบียนนิเทศงานในระบบ E – Inspection ด้วย 
๒. ผู้นิเทศงานสามารถประสานขอข้อมูลที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ก่อนการนิเทศได้ ทั้งนี้ให้
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดโดยตรง 
3. เมือ่เสร็จสิ้นการนิเทศ ให้สรุปย่อตาม KPI ทีห่น่วยงานรับผิดชอบ ๑ ชุด หากพบประเด็นที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ขอให้รายงานผู้ตรวจราชการ ฯ โดยตรง 
4. การรายงานระดับเขต รายรอบ : ผู้นิเทศจัดทำรายงานสรุปตามประเด็นการตรวจราชการใน 3 ด้าน        
๖ ประเด็นสำคัญ ๗ เรื่องในระดับเขต ตามแบบฟอร์มที่กองตรวจราชการกำหนด และนำเข้าในระบบ  
E – Inspection ภายใน ๓ วนัทำการ 
5. จังหวัดเตรียมข้อมูลตามแผนการตรวจราชการ และนำขึ้นระบบ E–Inspection อย่างน้อย 3 วัน 
ก่อนการตรวจราชการ 

 1. ผู้ประสานงานสว่นกลาง :  1. นางโกสุม  สาลี หวัหนา้กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1 
      โทร 09 2516 3553   
   2. นางวนิดา  สัตถาธีรทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      โทร 0๘ ๑๔๓๒ ๗๒๗๒  
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    2. ผู้ประสานงานจังหวัด     1. นางบุษบา  อนุศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
    โทร 084-045-3530 โทรสาร 0-5309-3727 
    E-mail : planlp107@gmail.com 
          2. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    โทร 081-020-4125 โทรสาร 0-5309-3727 
    E-mail : planlp107@gmail.com  
          3. นางสาวกาญจนา  ศรีไว  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
    โทร 081-137-0053 โทรสาร 0-5309-3727 
    E-mail : planlp107@gmail.com  
 

 3. การเดินทาง :        1. ผูต้รวจราชการกรมและผู้นิเทศงานจากสว่นกลาง ประสานการเดินทางกับ 
ผู้ประสานงานจังหวัดโดยตรง โปรดเลือกเท่ียวบินที่ไม่เร่งรีบเกินไป 

           2. ผู้นิเทศงานจากส่วนภูมิภาค ให้ประสานกับผู้ประสานงานจังหวัด 
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