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    แนวทางการตรวจราชการป 2563 

เนนตรวจฯ ตามประเด็น   
จาก 3 กลุม 

         1. Agenda based 

         2. Functional based 

         3. Area based 

 

แผนการตรวจฯ ตามประเด็น 
- PA ปลัดกระทรวง / ผตร.  

- Selected จากแผนยุทธศาสตร กสธ. 

 

กําหนดเกณฑมาตรฐานขอมูล 
  1. ความถูกตองครบถวนโดยเจาของ 

ประเด็น / KPI 

  2. มีโปรแกรมรองรับ (HDC , Key in) 

  3. รายงานรายเดือน รายไตรมาส 

 

ปรับรูปแบบรายงานการตรวจฯ 

    Ins Report 

 

เนนพัฒนาคุณภาพขอมูล

สนับสนุนการตรวจฯ  

     e-Inspection 

     ระบบ Cockpit 

พัฒนารูปแบบการตรวจฯ 
    1. ประเด็นการตรวจฯ 

    2. กระบวนการตรวจฯ 

    3. ระบบขอมูล/รูปแบบรายงาน 

Coaching ทีมตรวจ+นิเทศ 

วางแผนกอนตรวจฯ 
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    ตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ PA ป 2563 

1) การควบคุมปองกันวัณโรค 

2) การจัดการภัยคุกคามความ

มั่นคงทางสุขภาพ 

3) พัฒนาระบบสุขภาพ 

ปฐมภูมิ 

4) ลดแออัด ลดรอคอย 

ใน รพ. 

5) การเขาถึงกัญชาทาง

การแพทย 

6) นวัตกรรมการบริหาร

จัดการของเขตสุขภาพ 

1. อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวย 

วัณโรคปอดรายใหม 

2. รอยละของ รพ.ท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

3. รอยละของ รพ.ท่ีมีระบบจัดการการดื้อยา 

ตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 

4. รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีมีคุณภาพ 

5. จํานวน อสม.ท่ีไดรับการพัฒนาเปน อสม.ประจําบาน 

6. รอยละของ รพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

7. รอยละของหนวยบริการท่ีเปน Smart Hospital 

    - รพ.มีระบบนัด และคิวออนไลน 

8. รอยละ รพศ.ผานเกณฑ ER คุณภาพ 

9. จํานวนคลินิกการใหบริการกัญชาทาง

การแพทยผสมผสานแพทยแผนปจจุบันและ

แพทยแผนไทย 

10. รอยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวม 6 นโยบายเรงรัด 

10 ตัวชี้วัด 
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1. Agenda based นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ   

จํานวน 2 ประเด็น    

ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดําริ 
    เชน โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย  

ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
    เชน คลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบันและแพทย

แผนไทย 
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ประเด็นท่ี 1 โครงการพระราชดําร ิ
    เชน โครงการราชทณัฑปนสขุ ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย  



ประเด็นท่ี 1 โครงการพระราชดําร ิ
    เชน โครงการราชทณัฑปนสขุ ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย  



1. กัญชาทางการแพทย กบรส.  

2. สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ แบงเปน 2 ประเด็น 

    2.1 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

         2.1.1 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจและเมืองสมุนไพร (ขม้ินชนั , ไพล , กระชายดํา 

, บัวบก โดยมุงเนนที่ขม้ินชัน และไพล) 

         2.1.2 กัญชง 

  

  

กรมการแพทยแผนไทย

ฯ 

อย. 

    2.2 อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ กรมวิทยฯ , กรม สบส. 

, กรมอนามัย 

ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
    เชน คลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย 



2. Functional based ระบบงานของหนวยบริการ 

จํานวน 2 ประเด็น    

ประเด็นท่ี 1 สุขภาพกลุมวัย  

               เชน สุขภาพแมและเด็ก , ผูสูงอายุคุณภาพ 

ประเด็นท่ี 2 ลดแออัด  ลดรอคอย  

               เชน ระบบสุขภาพปฐมภมูิ (PCC) , ระบบการดําเนินงานของ PCC ใน

การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช , ER คุณภาพ , Smart Hospital , fast track , 

intermediate care , ระบบรับยาท่ีรานยา , อสม. หมอประจําบาน 
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3. Area based  ประเด็นปญหาของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 1-12 

ประเด็น Area Based เขตสขุภาพที ่
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. NCDs   1 1       1     1   1   5 
2. TB  1 1         1         1 4 
3. Back office      1     1   1         3 
4. STEMI : ลดอตัราตาย          1     1         2 
5. ระบบการบรหิารเงนิการคลงั      1       1           2 
6. Cancer          1           1   2 
7. COPD and PM 2.5  1                       1 
8. Health literacy 1                       1 
9. อายขุยัเฉลีย่ของประชาชนเขตสขุภาพที ่3      1                   1 
10. การป้องกนัการคลอดกอ่นกําหนด (Preterm birth)        1                 1 
11. Intermediate care        1                 1 
12. OVCCA              1           1 
13. Organ  Transplant                  1       1 
14. บรูณาการแผนงานโครงการ ตามนโยบายและการบรหิารจัดการ
งบประมาณทกุหมวด                  1       1 
15. พัฒนาการเด็ก (IQ)                    1     1 
16. การเขา้ถงึบรกิารผูป่้วยจติเวชเด็ก                    1     1 
17. สาธารณสขุทางทะเล: อนัดามัน และอา่วไทย                     1   1 
18. Maternal death                       1 1 



            ปฏิทินสรุปผลการตรวจราชการป 2563 

ระยะเวลาลงตรวจ  ม.ค. - มี.ค. 63 มิ.ย. – ส.ค.63 

สรุปผลตรวจ ขอมูลรอบ 6 เดือน (ต.ค.62–มี.ค. 63) ขอมูลรอบ 9 เดือน (ต.ค.62–มิ.ย.63) 

รอบ 1 รอบ 2 

ต.ค.  

62 

พ.ย.  

62 

ธ.ค.  

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ.  

63 
มี.ค.  

63 

เม.ย.  

63 
พ.ค.  

63 

ก.ย.  

63 

ส.ค. 

63 

ก.ค. 

63 
มิ.ย. 

63 

Monitoring & Evaluation 

25 พ.ย. 62 ชี้แจงแผน 

เตรียมความพรอมเขต & ผูนิเทศ 

ตรวจฯ รอบ 1 

คณะกรรมการตาม

ประเด็นวิเคราะห/

สรุปผลภาพประเทศ 

รอบ 1 

สรุปประเด็นสําคัญ  

(สั่งการ/เผยแพร/

ประสาน 

ตรวจฯ รอบ 2 

คณะกรรมการตาม

ประเด็นวิเคราะห/สรุปผล

ภาพประเทศ รอบ 2 

สรุปผลตรวจ รอบ 1  

12 พ.ค. 63 

สรุปผลตรวจ รอบ 2  

15 ก.ย. 63 

Inspect Plan & Risk Inspect Output/Outcome Achievement 

จัดทําคูมือ 

ประสาน/เตรียมทีม 

กําหนดกรอบประเด็นตรวจฯ  

1

 



ระบบรายงานและสนับสนุน 

การตรวจราชการ 

กลุมพัฒนาระบบตรวจราชการ 

กองตรวจราชการ 

26 ธันวาคม 2562 11 
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: วัตถุประสงค์...  

  1. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการดานการตรวจราชการและนิเทศงานสําหรับผูนิเทศงาน และหนวยรับ 

การนิเทศงาน  

       -กอนการตรวจราชการ  

       -ขณะตรวจราชการ  

       -หลังการตรวจราชการ  

 2. ชวยลดขั้นตอน อํานวย ความสะดวกดานการบริหารจัดการระดับจังหวัด ระดับเขต  

 3. จัดระบบการรายงานสรุปผลการตรวจราชการให เปนระบบเดียวกันทุกเขต  

 4. สามารถติดตาม กํากับตรวจสอบไดตลอดเวลา  

 5. สนับสนุนหนวยงานที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจราชการระดับกระทรวง และผูเกี่ยวของ  

ที่อยู  http://bie.moph.go.th/e-insreport/ 

หรือเขาเวบไซต กองตรวจราชการ     เมนู   ระบบสารสนเทศ       E-Inspection 2563   12 
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เว็บไซตรายงานการตรวจฯ

รอบที่ 1 และ 2  
 ทุกเขตสงรายงานใหครบถวนภายหลังจากเสร็จสิน้การ

ตรวจในแตละเขต  
       - รอบที่ 1 สงภายในวันท่ี 20 เม.ย. 63 
       - รอบที่ 2 สงภายในวันท่ี 20 ส.ค. 63 

 ใชขอมูลรอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) 
ประกอบการสรุปผลรอบที่ 1   
 ใชขอมูลรอบ 9 เดือน (ต.ค. 62 – มิ.ย. 63) 

ประกอบการสรุปผลรอบที่ 2  
 โดยแนบไฟลรายงานผานระบบ e-Inspection 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
(Executive Summary)  

   จัดทําบทสรุปสําหรับผูบริหารของจังหวัดทุกจังหวัด และภาพรวมเขต เพ่ือเสนอ
ปลัดกระทรวงฯ โดยนําเขาในระบบตรวจราชการออนไลน (e-Inspection System) 

แบบรายงานขอสั่งการ/
ขอเสนอแนะ กระทรวงฯ 

การสรุปผลการตรวจฯ 
ภาพประเทศ รอบที่ 1 และ 2  

   ผลการดําเนินงานตามขอส่ังการ/ขอเสนอแนะที่หนวย
รับตรวจรายงานหากเปนประเด็นปญหาสําคัญ/เรงดวน
ของเขต สามารถรายงานไดทันที  

   กรม/กองท่ีเปน Focal Point 

ประเด็นหรือตัวช้ีวัดวิเคราะหขอมูล
จากระบบรายงานที่เกี่ยวของ นําเขา
ท่ีประชุม คณะกรรมการ 

   - รอบที่ 1 --> เม.ย. –พ.ค. 63 
   - รอบที่ 2 --> ส.ค. – ก.ย. 63 
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ระบบสนับสนุนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ป 2563  



การใชงานในหัวขอของระบบ 

• บริหารจัดการ : ลงทะเบียนทีมตรวจ/นิเทศ   

หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของ  

• ขอมูลรับการตรวจ upload ไฟลที่เกี่ยวของ   

ไดแก เอกสารรับการตรวจ  ไฟลนําเสนอ  

• การรายงานผลการตรวจราชการระดับเขตภายหลังการตรวจ 

       กรม กอง download เพ่ือใชประกอบการสรุปผลตรวจราชการ 

การดําเนินงานของระบบตรวจราชการออนไลน ป 2563 

เขตสุขภาพ 

กรม กองที่

รับผิดชอบ

ประเด็น/ตัวชี้วัด

ตามแผนการ

ตรวจฯ 

กองตรวจ

ราชการ 

เอกสารเผยแพร/ขาวประชาสัมพันธ 

• แผนและแนวทางการตรวจราชการ 

• คําส่ังที่เกี่ยวของกับการตรวจราชการ 

• สรุปผลและรายงานผลการตรวจราชการ 

http://bie.moph.go.th/e-insreport/ 14 
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สนบัสนนุกระบวนการ 
กอ่นการตรวจราชการ 

1.หนังสือแจงกําหนดการฯ หรือการแจง

เปลี่ยนกําหนดการ 

2.รายละเอียดกําหนดการฯ รายจังหวัด 
3.แนวทางการตรวจราชการแตละเขต 

4.การลงทะเบียนเขารวมตรวจราชการฯ 

5.รายชื่อผูนิเทศงาน KPI แตละจังหวัด 

และ ความตองการรถยนต รับ สง 

สนามบิน 

6. ขอมูลประกอบการตรวจราชการฯของ

จังหวัดในเขต 

7 เอกสารเผยแพรที่เก่ียวของ 

15 

Ins Report ระดบัเขต รายงานขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะของ ผตร. 

Ins Report ระดบัเขต รายงานขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะของ ผตร. 

(แสดงผลตามประเดน็) 

ระดบัเขต 

ระดบัจงึหวดั 

ระดบัจงัหวดั 

ระดบัเขต 

สรปุรายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกต ิ(แสดงผลแบบแยกเขต) 

สรปุรายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกต ิ(แสดงผลตามประเด็น) 

รายงาน Executive Summary กรณีปกต ิ

รายงานไฟลนํ์าเสนอสรปุผลตรวจราชการ กรณีปกต ิ

รายการแยกรายเขตสขุภาพ 

E-Inspection 



กระบวนการ 
ขณะการตรวจราชการ   

-การ Upload รายงานการตรวจราชการฯ 
  1.สรปุประเด็นสําคญัและขอ้เสนอแนะ  
  2. แบบรายงานการตรวจราชการ 
  3. Executive summary  
  4. ไฟลนํ์าเสนอสรปุการตรวจฯ 
  
-การแกไ้ขรายงานการตรวจราชการฯ 
  1.สรปุประเด็นสําคญัและขอ้เสนอแนะ 
  2. แบบรายงานการตรวจราชการ 
  3. Executive summary  
  4. ไฟลนํ์าเสนอสรปุการตรวจฯ 
  

2563 
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เพิม่แบบ Ins Report เพิม่แบบรายงานขอ้ส ัง่การ 

เพิม่รายงานผลการตรวจราชการ แกไ้ขขอ้มลูผลการตรวจราชการ 

เพิม่ Executive Summary รายเขต 

เพิม่ไฟลนํ์าเสนอสรปุผลตรวจราชการ 
รายจงัหวดั 

เพิม่ไฟลนํ์าเสนอสรปุผลตรวจราชการ 
รายเขต 

E-Inspection 



กระบวนการหลงัตรวจราชการ
ตดิตาม ตรวจสอบรายงานฯ 
และการเขา้ใชป้ระโยชนข์อ้มลู 

 -สรปุรายงานผลการตรวจราชการฯ   
  (แสดงผลแบบแยกเขต) ประกอบดว้ย 
  1. ไฟลนํ์าเสนอสรปุผลการตรวจ 
  2. Executive Summary  
  3. รายงานผลการตรวจราชการ 
      แสดงตารางแยกรายเขตสขุภาพ 

 -สรปุรายงานผลการตรวจราชการฯ   
  (แบบรายงานแสดงตามประเด็น)  
   สามารถเลอืกรายงานแบบแสดง 
   ตามประเด็นทีต่อ้งการ  
 

2563 
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Ins Report ระดบัเขต รายงานขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะของ ผตร. 

(แสดงผลตามประเดน็) 

Ins Report ระดบัเขต รายงานขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะของ ผตร. 

ระดบัเขต 

ระดบัเขต 

ระดบัเขต 

E-Inspection 



กระบวนการตดิตาม  
ตรวจสอบรายงานฯ  
และการเขา้ใชข้อ้มลู 
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ประเดน็ 4 

E-Inspection 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ปี 2563 

 -สรปุรายงานผลการตรวจราชการฯ   
  (แสดงผลแบบแยกเขต) ประกอบดว้ย 
  1 ไฟลนํ์าเสนอสรปุผลการตรวจ 
  2 Executive Summary  
  3. รายงานผลการตรวจราชการ 
     แสดงตารางแยกรายจังหวดั 
     และรายเขตสขุภาพ  
 

รอบที ่1 รอบที ่2 



การสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1/63 : เนื้อหา ประเด็นสําคัญ 

(1) หนวยงานที่รับผดิชอบ (หลัก/รวม) 

(2) วิเคราะหสถานการณ ในพื้นที่แตละประเด็น 

     2.1 ปญหา/สาเหตุ 

     2.2 แผน/กิจกรรม การแกไขปญหา 

     2.3 ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน 

(3) นวัตกรรม/ตัวอยางที่ดี (ถามี) 

(4) ขอเสนอแนะของผูนิเทศ 

     4.1 สําหรับพื้นที่ 

     4.2 สําหรับสวนกลาง 

 แบบรายงานการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสขุ  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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Ins Report 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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 แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Ins Report 
ประเด็นที ่.......................................................... 
หวัขอ้      .......................................................... 

เขตสขุภาพที.่.........................          รอบที.่......./2563 

1. 
 

2. 
 

3. 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 



ระบบกํากับติดตามขอมลู 

กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.2563  



HOMEPPT HTTP://WWW.HOMEPPT.COM 

 
   

เป้าหมายทีพ่งึประสงค ์
• เป็นขอ้มลู Real time จาก HDC + ระบบสารสนเทศอืน่ๆ + Key In 
• สามารถใชข้อ้มลูวเิคราะหไ์ดจ้รงิ และใชไ้ดต้ลอดเวลา (รายงานเป็นราย

เดอืน ยกเวน้บางตวัทีจํ่าเป็นตอ้งรายงานเป็นรายไตรมาส) โดยเฉพาะ
กอ่นไปตรวจราชการ 

• มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา (ผา่นการวเิคราะหจ์ากผูรั้บผดิชอบ
ตวัชีว้ดั) 

• ขอ้มลูสามารถเชือ่มโยงจากระบบอืน่ทีม่อียู ่
• มผีูด้แูลตรวจสอบขอ้มลู 

ระบบตดิตาม กาํกบั ตรวจสอบคณุภาพขอ้มลู 

ระบบกํากับ ติดตามขอมูล กองตรวจราชการ 

การใชข้อ้มลูสารสนเทศสาํหรบัการตรวจราชการ 
22 

http://www.1ppt.com/tubiao/


การกํากับ ติดตาม ขอมูลกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2563 

สรุป

ประเด็น 

Agenda Based      ประเด็น  

Functional Based  

     ประเด็น 

Area Based 
เขตพิจารณากําหนดประเด็นที่ 

เปนปญหาสําคัญของพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด กสธ. 67 ตัว PA 10 ตัว 

12 



ระบบขอมูลสนับสนุนการตรวจราชการ ป 2563  

สิ่งท่ี กรม กอง ตองเตรียม / ดําเนินการ... 

สําหรับตัวชี้วัด ท่ีกําหนดเปนประเด็นในการตรวจฯ  Key In / HDC / Health KPI 

สําหรับตัวชี้วัด ท่ีไมไดอยูในประเด็นในการตรวจฯ  - ใชระบบขอมูลของ กรม กอง ท่ีมีอยูแลว  

- Monitor ทุกเดือน  

COCKPIT 
รายงานผล / 

ความกาวหนา ใน

ท่ีประชุม สตร. ทุก

เดือน  

- กรณีเปนปญหา

สําคัญ ที่ตองรีบ

แกไขโดยดวน 

- ตัวชี้วัดนั้นมีผล

การดําเนินงานไม

ผาน หรือเปนสีแดง 

ติดตอกันอยาง

ตอเนื่อง 

การรายงาน 

COCKPIT 

- “ผลการดําเนินงานผาน” 

    ใหแสดงดวย กราฟสีเขียว 

- “ ผลการดําเนินงานผานเล็กนอย ” 

    ใหแสดงดวย กราฟสีเหลือง 

- “ ผลการดําเนินงานไมผาน ” 

    ใหแสดงดวย กราฟสีแดง 

1) หากหนวยงานใด ไมสงขอมูล / รายงานขอมูลมายัง กตร.                          ทําการแจงเตือนไปยัง 

    ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดน้ัน 

2) หากยังไมสงขอมูล / รายงานขอมูลมายัง กตร. ติดตอกันตอเน่ือง                     กตร.ทําหนังสือสั่งการ  

    รายงานตออธิบดีกรม  24 



25 

25 



ผูน้เิทศงานเขตสขุภาพที ่12 report12 1880600 

ตรงั prov015 5456803 

นราธวิาส prov025 8701439 

ปตัตาน ี prov031 2433281 

พทัลงุ prov035 7810973 

ยะลา prov046 2287053 

สงขลา prov057 1200563 

สตลู prov058 5253307 

UserName Password 
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