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พัฒนารูปแบบการ
ตรวจฯ 

เน้นตรวจฯ  
ตามประเด็น 

ก าหนดเกณฑ ์
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. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
   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 



ก ำหนดกำรตรวจรำชกำร 

จังหวัด รอบที่  1 รอบที่  2 

ปัตตำนี 15-17 มกราคม 2563 20-22 พฤษภาคม 2563 

ตรัง 22-24 มกราคม 2563 27-29 พฤษภาคม 2563 

นรำธิวำส 29-31 มกราคม 2563 10-12 มิถุนายน 2563 

ยะลำ 5-7 กุมภาพันธ์  2563 17-19 มิถุนายน 2563 

สตูล 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 24-26 มิถุนายน 2563 

พัทลุง 26-28  กุมภาพันธุ์  2563 8-10  กรกฎาคม 2563 

สงขลำ 4-6 มีนาคม 2563 15-17 กรกฎาคม 2563 



แนวทำงกำรตรวจ 
 

วันที่  1 

จังหวัดน ำเสนอผล
กำรด ำเนินงำนตำม
ประเด็นกำรตรวจ
รำชกำร 3 ประเด็น   
ปัญหำอุปสรรคใน
กำรด ำเนินงำน 
บ่ำยลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมตำมควำม
เหมำะสม (คปสอ./ 
รพสต) 

วันที่  2  

ทีมตรวจ
รำชกำรลงพื้นที่ 
เก็บข้อมูล
เพิ่มเติมตำม
ประเด็นกำร
ตรวจรำชกำร 

วันที่ 3   

สรุปผลกำร
ตรวจรำชกำร 
โดยเน้น   3
ประเด็น  ปัญหำ
อุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน + 
ข้อเสนอแนะใน
กำรพัฒนำงำน 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2563 
Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 

โครงการพระราชด าริ 
1. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (กบรส. +  
กรมอนามัย, กรม สบส. , กรมควบคุมโรค, กรมสุขภาพจิต , กรมการแพทย)์ 

กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
1. กัญชาทางการแพทย์ (กบรส.) 
2. สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 ประเด็น 
    2.1 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
         2.1.1 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจและเมืองสมุนไพร 
(ขมิ้นชัน , ไพล , กระชายด า , บัวบก โดยมุ่งเน้นที่ขมิ้นชัน 
และไพล) (กรมแพทย์แผนไทยฯ) 
     2.2 อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ 
            (กรมวิทย์ฯ , กรม สบส. , กรมอนามัย) 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2563 
Functional based (ระบบงำนของหน่วยบริกำร ) 

สุขภาพกลุ่มวัย  
- สุขภาพแม่และเด็ก (กรมอนามัย+กรม
สุขภาพจิต)  
- ผู้สูงอายคุุณภาพ (กรมแพทย์+กรมอนามัย) 

ลดแออัด  ลดรอคอย  
- ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC) (สสป.) 
- ระบบการด าเนินงานของ PCC ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช 
   (กรมสุขภาพจิต)  
- ER คุณภาพ (กบรส.) 
- Smart Hospital (กบรส.+ศูนย์เทคฯ) 
- Fast Track (Stroke , Trauma , ODS) (กรมแพทย์+กอง สธฉ.) 
- Intermediate care (กรมแพทย์) 
- ระบบรับยาที่ร้านยา (กบรส.) 
- การกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา (กรมสุขภาพจิต) 
- อสม.หมอประจ าบ้าน (กรม สบส.) 



Area  base 

1. Maternal  Death  ศอ. 12 

2. TB  สคร. 12 



กำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน  ก ำหนด 2 รอบ 

• ติดตามความก้าวหน้าการถา่ยระดับประเด็นการ
ตรวจราชการและการนิเทศงาน ในระดับจังหวัด
และหน่วยงาน มีการด าเนินการอย่างไร   การ
ก าหนดวัตถุประสงค ์ เงื่อนไขและ ความส าเร็จ 

รอบที่ 1 

• Inspect output/outcome Achievement 

• ต ิดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
ในประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานใน  
ไตรมาสที่ 3 

• ปัญหาอุปสรรค 

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

รอบที่ 2 



กำรเตรียมรับกำรตรวจรำชกำร 

 จังหวัดตรวจสอบคุณภำพของข้อมูลในระบบรำยงำน 

 จัดท ำข้อมูลตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรลงระบบ
ตรวจรำชกำร (ไม่ต้องท ำเล่ม)ก่อนกำรลงตรวจ
รำชกำร 1 สัปดำห์ก่อนกำรลงตรวจในแต่ละจังหวัด  

 เตรียมเอกสำรข้อมูลน ำเสนอในกำรวันที่  1     ของกำร
ลงตรวจรำชกำร  (เตรียม Power point ในกำร
น ำเสนอให้เฉพำะท่ำนผู้บริหำร) 

 รอบที่ 1 ใช้ข้อมูล 3 เดือน (ตุลำคม –ธันวำคม 2562) 

 รอบที่ 2 ใช้ข้อมูล 6 เดือน (ตุลำคม – มีนำคม 2563) 

 

 



กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 
 

 กำรสรุปและรำยงำนตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำม  Agenda Base  
Function Base และ  Area Base  โดยขอให้สรุปส่งภำยใน 1 สัปดำห์
หลังกำรลงตรวจในแต่ละจังหวัด  และบันทึกรำยงำนผ่ำนระบบตรวจ
รำชกำรออนไลน์  (E -Inspection System )  

 ในรอบที่ 1  สรุปรำยงำนจังหวัดใช้ข้อมูลรอบ 3  เดือน (ตุลำคม 2562– 
ธันวำคม 2562 )และในภำพเขตหลังกำรตรวจครบทุกจังหวัดให้ใช้ข้อมูล
รอบ 6 เดือน  (ตุลำคม 2562– มีนำคม  2563 ) 

 ในรอบที่ 2  สรุปรำยงำนจังหวัดใช้ข้อมูลรอบ  6 เดือน (ตุลำคม 2562– 
มีนำคม 2563 )และในภำพเขตหลังกำรตรวจครบทุกจังหวัดให้ใช้ข้อมูล
รอบ 9 เดือน  (ตุลำคม 2562– มิถุนำยน  2563) 



กำรรำยงำนและกำรสรปุผลกำรตรวจรำชกำร 

 สรุปสถำนกำรณ์แต่ละประเด็น 

 กำรด ำเนินงำนที่ท ำให้บรรลุเป้ำหมำย 

 ปัญหำและข้อเสนอแนะเพื่อกำรท ำให้งำนบรรลุผลส ำเร็จ 

 ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำงำน 

 รำยงำนผลในระบบ E inspection 



 
ก ำหนดกำรสรุปผลกำรตรวจรำชกำร 

รอบท่ี 1  เดือนมีนำคม 2563 

 

รอบที่ 2 เดือนสิงหำคม 2563 



Thank you 


