
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
และสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2561 

โดย นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์   
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

10 กันยายน 2561 



นโยบาย 

• ระบบข้อมูล&รายงาน 
 

• Meeting 

*PA ปลัดกระทรวง /ผตร. 

ตรวจราชการ   

M&E 

Implement 

เขต / จังหวัด 

รายเดือน รายไตรมาส รายงวด 

• Process Indicator  
• Output Indicator  
• Outcome Indicator  
•  Impact Indicator  

ผู้บริหาร/คกก. 

ส่วนกลาง 
ผู้บริหาร/คกก. 

เขต 
ผู้บริหาร/คกก. 

จังหวัด 

รอบ1 
ไตรมาส 2 

รอบ2 
ไตรมาส 3 



• การปรับกระบวนการตรวจ/นิเทศ เน้นเชิงคุณภาพ  
(Small team but beautiful / Useful Discussion and 
Recommendation)  

• การพัฒนาระบบข้อมูล (Central Cockpit) 
• การสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ   

ในการก ากับติดตามตรวจสอบและวิเคราะหข์้อมูล  (Monitor Everyday)  
• กลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการ

ตรวจราชการและติดตาม  (คกต.) , คณะท างานก ากับติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล  และ คกก.ขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ กสธ.  

นโยบายและทิศทางการด าเนินการที่ผ่านมาของปี 61 

ประเด็นขับเคลื่อนและพัฒนา 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ 



สรุปผลการด าเนนิงานตัวชี้วัดตรวจราชการ  
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2561 (รอบ 9 เดือน) 

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP&P Excellence) 
12 ตชว. ผ่าน 8 ตชว. ไม่ผ่าน 4 ตชว. (G&C Hospital อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา) 
Best Practice : จมน  า เขต 11 มีการด าเนินงานผู้ก่อการดีทีค่รอบคลุมแม้ใน พท.เสี่ยงน้อย 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
14 ตชว. ผ่าน 7 ตชว. ไม่ผ่าน 7 ตชว. (TB อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรงุ/พัฒนา) 
Best Practice : เขต 9 มีจ านวน KPIs ที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 
                     สาขาหัวใจ เขต 8 อุดรธานี พัฒนาเครือข่ายการดูแลอย่างต่อเนื่อง และ  
                                   เขต 7 ขอนแก่น ก าหนด Zoning การส่งต่อที่ชัดเจน 

คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ (Governance&People Excellence) 
9 ตชว. ผ่าน 8 ตชว. ไม่ผ่าน 1 ตชว. (รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรม สังกัด กสธ. ก าลังพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐาน HA ขั น 3) 
Best Practice : HR Mobilization (แพร)่/HR Clinic (สิงห์บุร)ี , Exit Interview (ตราด, สมุทรปราการ ฯลฯ) 

                    นครนายก และ มหาสารคาม มีการจัดซื อร่วมวัสดุการแพทย์ และวัสดุ LAB ระดับจังหวัด ใช้วิธี e-bidding 
                       เชียงราย บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ ล าปาง ศรีสะเกษ และ ชลบุรี มีการใช้โปรแกรมในการบริหารเวชภัณฑ์ 



(ร่าง) แนวทางการตรวจราชการปี 2562 

แผนการตรวจ
ราชการ 4 คณะ 

เน้น ตรวจ
ติดตามเชิงระบบ 

ระบ ุ
มาตรฐานส าคัญ 

แผนการตรวจ
ราชการ 4 คณะ 

กรม/หน่วยงาน 
มีระบบก ากับ ติดตาม 
เชื่อมโยงกับ Central 

Cockpit 

Small team 
but beautiful 

ระบบ e-Inspection/ 
paperless 

4 Excellence  
ตรวจบูรณาการ 

บูรณาการระบบงาน 
ระบบ refer ระบบการ

บริหารจัดการ เพ่ือ
สนับสนุนระบบบริการ 

(Service Plan) 

- PA ปลัดกระทรวง  
- PA ผตร.  
- Selected จากแผน
ยุทธศาสตร์ กสธ.  

เน้นพัฒนา
คุณภาพข้อมูล 

จัดท า template ในการตรวจติดตาม
ในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน  



• คู่มือ แนวทางตรวจราชการ  : ระบปุระเด็น มาตรการ
ส าคัญในการตรวจติดตามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน  

• ตรวจตามประเด็นการตรวจ  เชื่อมโยง 4 Excellence 

• พัฒนากลไก M&E ทุกระดับ  
• พัฒนาระบบรายงานผลการตรวจราชการให้กระชับ  

เน้นเชิงคุณภาพ  / รายงานผ่าน website 
• พัฒนาเครือข่ายการประสานระหว่างศูนยว์ิชาการ+เขต

สุขภาพและกรมในส่วนกลางให้เป็นระบบ  

การพัฒนาระบบตรวจราชการ กสธ. ปี 2562 



ขอขอบคุณ 


