
การตรวจราชการ 
และการก ากบัติดตามนโยบายส าคญัปี 2561  



ประชุมร่วมกับกรม/กอง  
- Concept การตรวจฯ  
- ตัวชี้วัดตรวจราชการ 

ทีมตรวจ/การเตรียม
ความพร้อมทีม 

- ระบบ M&E  

5 ต.ค.60 

มอบหมาย
ประธาน  คกต.  
Focal point 

ประเด็น 

3 ต.ค.60 รวบรวมรายชื่อ คกต.  
ผู้ตรวจกรม ท าค าสั่ง 

คกต. ประชุม  
ก าหนดรายละเอียด

ประเด็นตรวจราชการ 
(Inspection 
Guideline) 

10- 30 ต.ค.60 

สตร. พิจารณา
ประเด็นตรวจ

ราชการ 

31 ต.ค.60 
7 พ.ย. 60 

ชี้แจงแผนตรวจ
ปี 61 
Video 

Conference 

15 พ.ย. 60 15พ.ย.-8 ธ.ค.60 

• คกต.ทุกคณะท า BAR 
• ประชุมตรียมพร้อม

ระดับเขต 

WORK PLAN 

อนุมัติแผนตรวจฯ 

13 พ.ย.60 



Principle 
 Base on 4 Excellence Strategy 
 Essential Indicators (PA + Selected Health and 

Service Outcomes) 
 Small (Team) but beautiful  

 

 Info Tech., Paperless 
 

 Monitor Everyday (Central Cockpit) 
 Round 1 Inspect Plan and Risk 
      Round 2 Inspect Output/Outcome Achievement 
 Useful Discussion and Recommendation 



ตัว
ชี้ว

ัด 
PA

 ปี
25

61
 

1. District Health Board 
2. Primary Care Cluster 
3. TB       
4. Happy MOPH 
5. การเงินการคลัง 
6. GREEN &CLEAN Hospital 
7. RDU   
8. 8.1) ECS   
   8.2) EOC   
9. One Day Surgery  
10.Herbal City  
11.คุณภาพองค์กร 11.1) PMQA         
                        11.2) HA             
                        11.3)รพ.สต.ติดดาว 

นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ
  นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ 
  นพ.สุเทพ เพชรมาก 

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ 

นพ.ชาญวิทย ์ทระเทพ 
นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตน์ 
นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม 

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ 

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ 

นพ.พิศิษฐ ์ศรีประเสริฐ 

Focal Point 



PA ประเด็นตามบริบทเขตสขุภาพ*  

เขต1  -  1) Preterm Prevention 
           2) พัฒนาการเด็ก 
           3) LTC 

เขต 7  - 1) OV & CCA 
           2) พัฒนาการเด็ก 

เขต 2  - 1) พัฒนาการเด็ก  
           2) Cataract 

เขต 8  -  1) RTI                      
            2) DM 

เขต 3  - 1) มารดาตาย   
           2) NCD  

เขต 9 –  1) OV & CCA 
            

เขต 4 – 1) Smart intermediate care 
           2) หลอดเลือดหัวใจ 

เขต10 – 1) OV & CCA 
           2) พัฒนาการเด็ก 

เขต 5 – 1) Smart Hospital ลดแออัด OPD 
           2) Food Safety 

เขต 11– 1) NCD 
           2) Cataract 

เขต 6 - 1) การพัฒนางานวิจัย R2R 
          2) เมืองสมุนไพร 

เขต12 – 1) อนามัยแม่และเด็ก 
           2) NCD  



แผนการตรวจราชการ กสธ. ปี 2561 

(ร่าง) ประธาน คกต. เลขาฯ คกต. 

1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและ 
การจัดการสุขภาพ 

ผตร. ณรงค์  หน.กลุ่มตรวจฯเขต 7 

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

ผตร. ธงชัย หน.กลุ่มตรวจฯเขต 1 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ 
    สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ผตร. พิศิษฐ์ หน.กลุ่มตรวจฯเขต 5 

4. การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

หน.ผตร.  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ 



M&E 

M&E 

M&E 

1. ทีมตรวจราชการปี 61  
ส่วนกลาง : กรม / กองใน สป. 
• ก าหนด Focal Point ให้ครบถ้วนตาม

ประเด็น/ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ  ( เน้นครบ
ทุกประเด็นแต่ไม่จ าเป็นต้องครบทุกเขต) 

• M&E ตลอดเวลา 
• ลงพื้นที่เท่าที่จ าเป็น 

ทีมตรวจราชการในพื้นที่ 
• ศูนย์วิชาการในพ้ืนที่ 
• บุคลากรในเขต /จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
• ตรวจราชการในพื้นที่และจัดท ารายงาน 

How to ..Small (team) but Beautiful ? 
2. M&E ต่อเนื่อง ทุกระดับ 

กลไกระดับ 
กรม/กอง 

พัฒนาศักยภาพทีม 

*Central Cockpit 

กลไก 
ระดับเขต 

คกก.ขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 

คกต. 

คทง.ก ากับติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

ประชุม สตร. 

HDC 



กลไกการขับเคลื่อนการตรวจราชการที่ส าคัญ 

คกก.ขับเคลื่อนระบบตรวจ
ราชการ กสธ. 

ประชุมส านักตรวจราชการฯ  
• น าเสนอความก้าวหน้า PA ปี 61  

(ทุกเดือน) 
 

• ตัวชี้วัดตรวจราชการที่
นอกเหนือจากPA (ทุกไตรมาส) 

คณะท างานก ากับติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

คณะกรรมการก าหนดแผน 
และติดตามผลการตรวจ

ราชการ(คกต.) 

ผตร. 
PA - Focal Point 

ประเด็นเชิงบริหาร 



• คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ กสธ. 
ประธาน 
รองประธาน 

หน.ผตร.  
ผตร./สธน. ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ รองอธิบดี(ทุกกรม)ที่ได้รับมอบหมาย 
ผอ. กองแผนงาน/ส านักยุทธศาสตร์ของกรม 
ผอ.กองที่เกี่ยวข้องใน สป.  (รวม ศทส.)  
เลขานุการ คกต. ทุกคณะ 

เลขานุการ ผอ.กองตรวจราชการ /กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
บทบาทหน้าที่  

เน้นเชิงบริหารจัดการ  
(ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาเชิงระบบร่วมกัน) 
เพื่อให้ระบบตรวจราชการเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 



• คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามการตรวจราชการ (คกต.) 

ประธาน  ผตร.ที่ได้รับมอบหมาย 

กรรมการ ผตร. / สธน. / ผช.ผตร. 
ผู้แทนกรม / กองที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ (เขตเดียวกับประธาน) 

บทบาทหน้าที่    
• ก าหนด Inspection Guideline  ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ 
2. ประเด็นตรวจที่มุ่งเน้น 
3. มาตรการส าคัญ  (ส่วนกลาง / พื้นที)่ 
4. แนวทางการตรวจติดตาม /เป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
5. Template ตัวชี้วัด 

• ชี้แจงแนวทางการตรวจ 
• ติดตามความก้าวหน้า 
• ท า BAR  AAR 
• สรุปผลการตรวจราชการ 



• คณะท างานก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (เน้นตัวชี้วัดการตรวจราชการ) 

ประธาน ผอ.กองตรวจราชการ 

กรรมการ หน.กลุ่ม ภายในกองตรวจราชการและผู้แทน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกรม/กอง (ตัวชี้วัดการตรวจราชการ) 
ผู้แทน คกต. ทุกคณะ 
ศทส.สป. 
กยผ. 

เลขานุการ กองตรวจราชการ 

บทบาทหน้าท่ี  
1. ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    (แหล่งข้อมูล / การตัดยอดข้อมูล / การประมวลผล / การประสานงาน) 
2. ก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
    “ M&E Everyday” / (ประชุมทุกเดือน) 
3. รวบรวม  เผยแพร่ เพื่อการใช้ประโยชน์  ( Dashboard / Central Cockpit) 



แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับจังหวดั(ตก.1)/ร ะดับเขต(ตก.2)  
( เน้นส่วนส าคัญ /การวิเคราะห์สังเคราะห์และข้อเสนอแนะ) 

ประเด็นการตรวจราชการ.............................................. 
1. สถานการณ์ 
2. การด าเนินการตามมาตรการส าคัญ/ประเด็นจากการ 
3. ประเด็นส าคัญต่อการขับเคลือ่นนโยบายหรือการด าเนนิงาน 

ไม่ประสบความส าเรจ็ (key risk area /key risk factor) 
4. ปัญหาอุปสรรค 
5. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
6. สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจรับไปด าเนนิการ/ประสานต่อ 
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
8. นวัตกรรม 

พัฒนาระบบรายงานผลการตรวจราชการ (ต่อยอดจากปี60 )   
รายงานผลการตรวจราชการผ่าน website  

หมายเหตุ 
ส่วนของข้อมูลเชิงปรมิาณ 
ไม่ก าหนดในฟอร์ม (ในส่วน
ของหน่วยรับตรวจมีอยู่แลว้) 
เน้นการวิเคราะห์ผล ส่วนการ
M&E ใช้ข้อมูลจาก Central 
cockpit  เนื่องจากการตรวจ
ราชการแต่ละจว.ห้วงเวลาของ
ข้อมูลไม่ตรงกนั 



กรอบการน าเสนอของจังหวัดเพื่อการตรวจราชการ 
 ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป 
 

 สถานการณ์ด้านสุขภาพ 

     1. PP&P Excellence (Health Outcome/  

 กลุ่มวัย/Major BOD) 

      2. Service Excellence  
           (Service Outcome / Service Plan) 

      3. People and Governance   
          Excellence ( คน / การเงินการคลัง) 
 Achievement ตาม PA 

 

 นโยบายเร่งด่วน/ส าคัญ 

 32 KPIs + 1 กลุ่ม SP 
+  

ประเด็นปัญหาของพื้นที่  

“ไม่เน้นตัวเลขผลลพัธ์อย่างเดียว” 


