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พัฒนารูปแบบการ
ตรวจฯ

เน้นตรวจฯ 
ตามประเด็น

ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานข้อมูล

แผนการตรวจฯ

e- Cockpit
e-Inspection

ปรับรูปแบบ
รายงานการตรวจฯ 

ให้ได้มาตรฐาน

Coaching 
ทีมตรวจ+นิเทศ

วางแผนก่อนตรวจฯ

1. ประเด็นตรวจราชการ
2. กระบวนการตรวจ
3. ระบบข้อมูล/รูปแบบรายงาน

แบ่งประเด็นเป็น 3 กลุ่ม
1. Agenda based
2. Functional based
3. Area based

- PA ปลัดกระทรวง 
- PA ผตร. 
- Selected จากแผน

ยุทธศาสตร์ กสธ. 

เน้นพัฒนาคุณภาพข้อมูล
สนับสนุนการตรวจฯ

1. ความถูกต้องครบถ้วนโดยเจ้าของ KPI
2. มีโปรแกรมรองรับ (HDC , Key in)
3. รายงานรายเดือน รายไตรมาส 2

แนวทางการตรวจราชการ
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Agenda Based

Functional Based

Area Based

ประเด็นการตรวจราชการ ปี 2563
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1. โครงการพระราชด าริ
2. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

เช่น คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
และแพทย์แผนไทย , ฯลฯ

3. สุขภาพกลุ่มวัย
เช่น สุขภาพแม่และเด็ก , ผู้สูงอายุคุณภาพ , ฯลฯ

4. ลดแออัด ลดรอคอย
เช่น ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC) , ER คุณภาพ , Smart 

Hospital , ฯลฯ

5. TB
6. Maternal  Death
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Agenda Based

Functional Based

Area Based

แนวทางการจัดท าTemplate การตรวจราชการรายประเด็น 
เขตสุขภาพที่ 12
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1. วิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ โดยค านึงถึง Risk/protective factors และ stages ของ 
diseases/ problems
2. หา PA / indicator มาเพื่อประเมินแต่ละปัจจัย โดยการวางระบบฐานข้อมูล
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบภาพรวม ประเด็นหลัก

- สร้างทีมงาน/แต่งต้ังคณะท างาน
- ประชุม
- ด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ
- น าเสนอ

4. กลไกการท างานและการประเมินผลทุกเดือน/ ไตรมาส/ ปี



แนวทางการตรวจ
.

 ใชเ้วลา 3 วนั  พธุ-ศกุร์

 วนัที ่1  จงัหวดัน าเสนอผลการด าเนนิงานตามประเด็น
การตรวจราชการ 4 ประเด็น +Area base  ปญัหา
อปุสรรคในการด าเนนิงาน บา่ยลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มตาม
ความเหมาะสม (รพช/ รพสต)

 วนัที ่ 2 ทมีตรวจราชการลงพืน้ที ่เก็บขอ้มลูเพิม่เตมิตาม
ประเด็นการตรวจราชการ

 วนัที ่3  สรปุผลการตรวจราชการ โดยเนน้ 4 
ประเด็น+Area base  ปญัหาอปุสรรคในการด าเนนิงาน 
+ ขอ้เสนอแนะในการพฒันางาน

 ทมีตรวจราชการทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดัอืน่ๆ  ตดิตามขอ้มลู
จากระบบรายงานโดยตรง



ก าหนดการตรวจราชการ

จงัหวดั รอบที ่ 1 รอบที ่ 2

ปตัตานี 15-17 มกราคม 2563 20-22 พฤษภาคม 2563

ตรงั 22-24 มกราคม 2563 27-29 พฤษภาคม 2563

นราธวิาส 29-31 มกราคม 2563 10-12 มถินุายน 2563

ยะลา 5-7 กมุภาพนัธ ์ 2563 17-19 มถินุายน 2563

สตลู 12-14 กมุภาพนัธ ์2563 24-26 มถินุายน 2563

พทัลงุ 26-28  กมุภาพนัธุ ์ 2563 8-10  กรกฎาคม 2563

สงขลา 4-6 มนีาคม 2563 15-17 กรกฎาคม 2563



ทมีตรวจราชการ
 1. โครงการพระราชด าร ิ

 - *** ราชทัณฑปั์นสขุ 

 -กรม สบส.  โครงการสขุศาลาพระราชทาน

 - กรมควบคมุโรค มตีวัชีวั้ดทีเ่กีย่วกบัโครงการ
พระราชด าร ิ4 โครงการ 

 กรมสขุภาพจติ  โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE) 

 - กรมอนามัย  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) 
ตามพระราชด าร ิสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี



 กรมควบคมุโรค มตีวัชีว้ดัทีเ่ก ีย่วกบัโครงการพระราชด าร ิ4 โครงการ 

 1. โครงการเรง่รดัก าจดัโรคพษิสนุขับา้ใหห้มดไปภายในปี ค.ศ. 2020

 2. โครงการก าจดัปญัหาพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่น า้ดโีรคทีถ่กู  

ละเลยในประชาชน เพือ่ร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พรอ้มท ัง้ถวายเป็นพระราชกศุลแดส่มเด็จ   

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ปี 2563

 3. โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคหนอนพยาธใินนกัเรยีนและเยาวชนใน

พืน้ทีถ่ ิน่ทรุกนัดารและพืน้ทีแ่ผนภฟู้าพฒันาตามพระราชด าร ิสมเด็จพระ    

กนษิฐา ธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีปี 

2563

 4. พฒันาการเฝ้าระวงัและเสรมิสรา้งศกัยภาพเพือ่ก าจดัโรคไขม้าลาเรยีในพืน้ที ่   

โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน ในถิน่ทรุกนัดาร ตามพระราชด าร ิ สมเด็จ  

พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี



2. กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

 กบรส.ใชโ้ปรแกรม C-MOPH สนบัสนุนขอ้มลูการตรวจราชการ

 - กรมสขุภาพจติ การสือ่สารประชาสมัพนัธด์า้นกญัชาทางการแพทย์

 - กรมวทิยฯ์ การตรวจกญัชาทางหอ้งปฏบิตักิาร ,การปลกู , ตรวจวเิคราะห์
ผลติภณัฑ ์, วจิยัพฒันา

 - แพทยแ์ผนไทย ประเด็นกญัชา (การใหค้วามรูเ้จา้หนา้ที)่ , ประเด็นสมนุไพร
เพือ่เศรษฐกจิ (สมนุไพร การนวดไทย และการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพเสรมิ
เศรษฐกจิ)

 - อย.(เรือ่ง product) , น า้มนักญัชาตอ้งขออนุญาตจาก อย. , ระบบการประเมนิ
อนัตรายจากการใชก้ญัชา ซึง่เป็นระบบคอมพวิเตอร ์โดยทกุเขตจะตอ้งเขา้มา
รายงานในระบบ ,การขออนุญาตปลกูกญัชา

 - กรม สบส.ประเด็นกญัชา (การใหค้วามรูเ้จา้หนา้ที)่ , ประเด็นสมนุไพรเพือ่
เศรษฐกจิ (รายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากการทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้อยูก่บั product hub ทีจ่ะตอ้ง
เกดิ คอื เชน่ การนวด  สปา โดยการจดทะเบยีนทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย และ
สามารถท าธุรกจิได)้  กองสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ(เรือ่งสปา) และกอง
สขุภาพระหวา่งประเทศ (เรือ่งการทอ่งเทีย่วเสรมิเศรษฐกจิ)



3. กลุม่วยั

 กรมอนามัย  สขุภาพแมแ่ละเด็ก  ผูส้งูอายุ

 - กรมสขุภาพจติ สขุภาพแมแ่ละเด็ก  ผูส้งูอายุ

 - กรมแพทย ์สขุภาพแมแ่ละเด็ก  ผูส้งูอายุ



4. ลดแออดั ลดรอคอย 

 - สสป.(PCC)

 - ส านักบรหิารยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิชีวีติไทย (พชอ.)

 - กบรส.(ER คณุภาพ)  ใชค้นในพืน้ทีล่งตรวจนเิทศ  และมรีะบบ
ตดิตามขอ้มลูที ่สปสช.ในการสนับสนุนการตรวจราชการ

 - กบรส.+ ศนูยเ์ทคฯ (smart hospital) การบรหิารจัดการของ รพ.

เบือ้งตน้ประสานไดข้อ้มลูวา่ไมม่ผีูน้เิทศจากสว่นกลางลงตรวจ  

และวธิรีายงานขอ้มลูจะรายงานขอ้มลูมายงัโปรแกรม กยผ.

 - กรมแพทย ์  ลดระยะเวลารอคอยในการใหบ้รกิารในแตล่ะจดุ
,fast track, intermediate care

 - อย.มาตรฐานรา้นยา



Area  base

1. Maternal  Death  ศอ 12

2. TB  สคร 12



การรายงานและการสรปุผลการตรวจราชการ

สรปุสถานการณ์แตล่ะประเด็น

การด าเนนิงานทีท่ าใหบ้รรลเุป้าหมาย

ปญัหาและขอ้เสนอแนะเพือ่การท าให้
งานบรรลผุลส าเร็จ

ขอ้เสนอเพือ่การพฒันางาน

รายงานผลในระบบ E inspection



Thank you


