กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5
เขตสุขภาพที่ 1 ล้านนา 1 : เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565
********************************************
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 (จังหวัดเชียงใหม่)
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน ชั้น 8 โรงพยาบาลสันทราย
เวลา 09.00 – 1๒.0๐ น. คณะผู้นิเทศงานเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่
และโรงพยาบาลนครพิงค์
ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน ชั้น 8 โรงพยาบาลสันทราย
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอไม่เกิน 1 ชม.)
(1) เสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมจังหวัดและการดำเนินงานตามกรอบประเด็น
การตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
(2) นำเสนอสถานการณ์การเงินการคลังภาพรวมจังหวัด
2. โรงพยาบาลนครพิงค์ (นำเสนอไม่เกิน 30 นาที)
(1) นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2565 และแผนการพัฒนาระบบบริการ ฯลฯ
(2) ประสิทธิภาพการเงินการคลัง
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย : ผู้บริหาร สสจ. /ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผอ.รพช./สสอ.
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพศ. รพท. /หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ./
ประธานและเลขา Service Plan ในสาขาที่เกี่ยวข้อง /ผู้รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการฯ
ใน สสจ. และผู้เกี่ยวข้องของจังหวัด
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะผู้ตรวจราชการกรมและผู้นิเทศงานลงพื้นที่เข้าวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อประเด็นที่รับผิดชอบ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงในหน่วยงาน
1) ประเด็นตรวจราชการฯ
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ /ม่วนอกม่วนใจ๋ /ห้องประชุม 3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2) ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (Service Plan)
- สาขาหัวใจและหลอดเลือด (STEMI)
- สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma)
- สาขามะเร็ง (Cancer)
- สาขาทารกแรกเกิด (Newborn)
- สาขา Intermediate Care
- สาขา ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์
โดยให้จังหวัดเตรียมผู้รับผิดชอบงานและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการนิเทศงาน

เวลา…

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะนิเทศงานนำเสนอผลการนิเทศงาน จังหวัดเชียงใหม่ (Exit จังหวัด)
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) คณะนิเทศงานประเด็นตรวจราชการฯ ที่เก็บข้อมูลในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ให้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2) คณะนิเทศงานประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย (Service Plan)
เก็บข้อมูลในโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์
ทั้งนี้จังหวัดจะดำเนินการเปิดห้องประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้สื่อสาร
และเชื่อมโยงถึงกัน
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย :
(1) ให้ผู้บริหาร สสจ. /หัวหน้ากลุ่มงาน /ผู้รับผิดชอบงานตามประเด็นฯ
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(2) ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพศ.
ประธานและเลขา Service Plan ในสาขาที่เกี่ยวข้อง /
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลนครพิงค์ และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์
(3) ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป /รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพท. /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน /สาธารณสุขอำเภอ /ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต. เข้าร่วมประชุม/รับฟัง ผ่านโปรแกรม Zoom
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
คณะที่ 2 :
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้ตรวจราชการกรมและผู้นิเทศงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้รับผิดชอบ
ประเด็นการตรวจราชการ (PM) ของจังหวัดในล้านนา 1
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 12.๐0 – 13.0๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกรมและผูน้ ิเทศงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เลือกประเด็นสำคัญ
เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารในวันสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2
(Exit) ล้านนา 1
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ ชัน้ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 16.30 น.
คณะตรวจราชการ คณะผู้นิเทศงานฯ เข้าที่พักโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันศุกร์...

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน ชั้น 8 โรงพยาบาลสันทราย
เวลา 09.00 – 13.0๐ น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ล้านนา 1 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน ชั้น 8 โรงพยาบาลสันทราย
ผู้เข้าร่วมประชุม :
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย : นพ.สสจ./ผชช.ว./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./รอง ผอ.รพศ. และ รพท./
ประธาน Service Plan ในสาขาที่เกี่ยวข้อง/หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
รพ.นครพิงค์ และผู้เกี่ยวข้อง /หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย : นพ.สสจ./ผชช.ว./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./
รอง ผอ.รพศ. และ รพท./หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง
จังหวัดละไม่เกิน จำนวน 10 คน
หมายเหตุ : จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ/
ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมประชุม/รับฟัง ผ่านโปรแกรม Zoom
เวลา 13.๐0 – 14.0๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 14.0๐ น.
คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ 1. การนำเสนอของจังหวัด : นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 ปัญหาสำคัญในพื้นที่ รวมถึงการนำข้อมูลตามกรอบประเด็น
การตรวจราชการขึ้นระบบ E–Inspection อย่างน้อย 8 - 10 วันก่อนการตรวจราชการ
2. แนวทางการตรวจนิเทศของผู้นิเทศ มีดังนี้
1) ผู้นิเทศลงพืน้ ทีน่ ิเทศงานจังหวัดพร้อมกับลงทะเบียนนิเทศงานในระบบ E – Inspection
๒) ผู้นิเทศงานสามารถประสานขอข้อมูลที่รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ก่อนการนิเทศได้ ทัง้ นี้
ให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดโดยตรง รวมถึงการนัดหมายแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการ Zoom, WebEx เป็นต้น
3) เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศแต่ละจังหวัด ให้รายงานสรุปผลการตรวจราชการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
Upload ขึ้นระบบ E – Inspection ภายใน ๓ วันทำการ หากพบประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ขอให้รายงานผู้ตรวจราชการฯ โดยตรง
4) การรายงาน ระดับพื้นที่ (ล้านนา 1, 2, 3) : ผู้นิเทศจัดทำ ppt. บทสรุปผูบ้ ริหาร ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ Upload ขึ้นระบบ E – Inspection ภายใน ๓ วันทำการ
5) ให้ผู้นิเทศวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัดร่วมกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แล้วเลือกประเด็นสำคัญ 1 – 2 ประเด็น เพื่อหาแนวทางแก้ปญ
ั หาและนวัตกรรมเด่น
ในการพัฒนางานในภาพรวมจังหวัด/ล้านนา/เขตสุขภาพ และนำเสนอในวัน Exit ต่อไป
1) ผู้ประสานงานส่วนกลาง :

1. นางโกสุม สาลี หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
โทร 09 2516 3553
2. นางวนิดา สัตถาธีรทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร 09 0935 1914
3. นางสาวขนิษฐา ใต้สนั เทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 0๘ 0958 9174

2) ผู้ประสาน...

2) ผู้ประสานงานจังหวัด :

1. นายภาคภูมิ ธาวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-211048 * 121 โทรสาร. 053-289020
โทร. (มือถือ) 083-7629726
E-mail : phakphom08@gmail.com
2. นายนพพล เทพประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-211048 * 119 โทรสาร. 053-289020
E-mail : noppone_t@hotmail.co.th
โทร. (มือถือ) 081-2893445
3. นางสาวรัตนจันทร์ นาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานประเมินฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-211048 * 118 โทรสาร. 053-289020
E-mail : rud.jun20@gmail.com
โทร. (มือถือ) 085-6529935
4. นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-211048 * 118 โทรสาร. 053-289020
E-mail : phanwira245@gmail.com
โทร. (มือถือ) 062-5629797
4. นางรัตนมาลา เทียมถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลนครพิงค์
โทร. (มือถือ) 089-755-8849 โทรสาร. 053 - 999236
Email : ratmala.nkp@gmail.com
5. นายชัชวาลย์ บุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลนครพิงค์
โทร. (มือถือ) 081-366-4495 โทรสาร. 053 - 999236
Email : c_chatch@yahoo.com

3) การเดินทาง :
4) ที่พัก :

ขอให้ผู้นิเทศทุกท่านติดต่อจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม

(Update วันที่ 28 มิถุนายน 2565)

