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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ “ การตรวจราชการ ”
เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทา
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกสาคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ ได้
กาหนดไว้ว่า “การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการประจาปีหรือตามที่ได้รับ
คาสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกัน
จัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรมแผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้ องกับแผนการตรวจราชการประจาปีของ
กระทรวงโดยไม่ซ้าซ้อนกันและเกิดบูรณาการรวมทั้งกาหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ ยนข้อมูลกั นได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้ า ปัญหา และ
อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของ
หน่วยงาน”
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่วมสมัย ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการตรวจ
ติดตามเรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน
โครงการสาคัญต่างๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ หรือเรื่องที่ก่อความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับตรวจ โดยใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดการตรวจติดตามในประเด็ นส าคัญ ภายใต้แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติร ะยะ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข สอดคล้ อ งตามยุท ธศาสตร์ค วามเป็ นเลิ ศ 4 ด้า น ได้ แ ก่
1) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence) 2) ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
สานักนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะ 4 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ มุ่งเน้ น การบู ร ณาการการทางานร่ ว มกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวขวาง
(Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความคล่องตัว
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๒
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขและนโยบายสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดให้ สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนโยบายสาคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ
2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
2.5 เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กลไกการตรวจ กากับติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข
3.1 การกากับติดตาม (Monitoring)
1) ระบบข้อมูล และระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตรวจ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลในทุกระดับ ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center)
ระบบข้อมูล ระบบรายงานของกรม กอง และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) การประชุมติดตามงาน โดยกลไกที่กาหนด เช่น การประชุมผู้บริหารระดับกระทรวง กรม
และเขตสุขภาพ รวมทั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานที่กาหนด
3.2 การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่
1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา
(Ongoing Evaluation)
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายสาคัญเพื่อประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการ
บรรลุ เป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
3) การติดตามประเมินผลโดย CIPO (Chief Integrated Program Officer) และ
คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข
3.3 การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
3.4 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องสาคัญหรือเป็นประเด็น
การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็นที่
เป็นความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะทาให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็ จ และปั ญ หาอุ ป สรรคตามบริ บ ทของพื้ น ที่ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา ให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
ให้ คาแนะน าต่อหน่ ว ยรั บ ตรวจ รวมทั้ง การสะท้อนข้ อมูล และให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ ผู้ บริห ารใน
ส่วนกลาง โดยมีกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาระบบตรวจราชการที่สาคัญ ได้แก่
1) คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
2) คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)
3) คณะทางานติดตาม กากับและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
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4. แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
4.1 การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการดาเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง
และแนวขวาง (Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
บริ ห ารส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค เป็ น กลไกส าคัญที่ ช่ว ยขั บเคลื่ อนการพัฒ นางานสาธารณสุ ขให้ บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด และตอบสนองความต้องการของประชาชน
4.2 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการทางานในบทบาทของการ
กากับติดตามงาน (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation) และการตรวจสอบ (Audit) เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
4.3 นอกจากมุ่งเน้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ยั ง ใช้ แนวทางการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ (พบส.)
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพี่ช่วยน้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน การแบ่งปันและ
การกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5. ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการแต่ละประเภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
5.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการสาคัญ รวมทั้งการตรวจ
ราชการเชิ ง ลึ ก ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ เ ฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
สาหรับกรณีปัญหาสาธารณสุขหรือประเด็นสาคัญในพื้นที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุขนิเทศก์อาจ
กาหนดแผนเร่งรัด กากับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับเขต รวมทั้งการจัดทีม
เฉพาะกิจลงไปติดตามงานในพื้นที่
5.2 การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ
ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจาปีได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ
เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น
5.3 การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นการตรวจราชการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงให้
เจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้มีอานาจหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี เป็นการตรวจราชการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อผลักดันให้
เกิดการผนึกกาลังทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการ
ไปสู่การบรรลุผลสาเร็จตามประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
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6.กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
6.1 การจัดทาแผนและเตรียมการตรวจราชการ
6.1.1 สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุ ทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข นโยบายส าคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการระดับ
กระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กันตามประเด็นนโยบายและเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นสาคัญ
6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชน
6.1.3 แต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดแผนและติ ดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย คกต. 4 คณะ ได้แก่
(1) คกต. คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
(2) คกต. คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(3) คกต. คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
(4) คกต. คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
โดย คกต. มี บทบาทหน้ าที่ กาหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจ
ราชการ ตลอดจนปั ญหาอุป สรรคจากการตรวจราชการ รวมทั้งจัดทารายงานผลการตรวจราชการพร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
6.1.4 คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ (คกต.)
กาหนดประเด็นและแนวทางตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ โดยแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline)
ประกอบด้วย
(1) สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา
(2) เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ
(3) ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น
(4) มาตรการการดาเนินงานที่สาคัญ
(5) แนวทางการตรวจติดตาม ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของกระบวนการ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อการกากับติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
6.1.5 สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ แผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแผนฯ
6.1.6 จัดทาคู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1.7 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมทีมตรวจราชการและเตรียม
ความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน
6.1.9 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกลไกการกากับติดตามทั้งในระดับกระทรวง กรม กอง
และเขต เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตัวชี้วัดสาคัญอย่างต่อเนื่อง
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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6.2 การตรวจราชการในพื้นที่
ตรวจราชการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12 ดาเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานวิชาการ
ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าคณะ ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ
ที่ ก าหนด (Inspection Guideline) 2 รอบ/ปี โดยมี ที ม ตรวจราชการ ได้ แ ก่ ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากสานัก ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัด/เขต ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ โดยมี กองตรวจราชการเป็นเลขานุการคณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา หรือมีข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงกรณี
ที่มีผลการดาเนินงานที่ดีเด่นเพื่อการถอดบทเรียนและขยายผลต่อไป ดังนั้นบทบาทของผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงานในด้านการวิเคราะห์พื้นที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนลงพื้นที่จึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อเป็นการ
ระบุเป้าหมายในการตรวจนิเทศได้ตรงประเด็น นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
รู ป แบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู้ ทาหน้าที่
ตรวจราชการกรม : เป็นการตรวจ ติดตาม ในภารกิจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ KPI และตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ในประเด็นที่นอกเหนือจากประเด็นมุ่งเน้นตามแผนการตรวจราชการประจาปี ซึ่งอาจกากับ ติดตามผ่าน
ระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศงานเฉพาะกิจ และโดยกลไกทีห่ น่วยงานกาหนด
รูปแบบที่ 3 การตรวจ กากับติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขต การตรวจเฉพาะกิจ
การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติโ ดยเฉพาะ ให้ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล เช่น ตรวจสอบภายใน การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การบริหารการเงินการคลัง
ในหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญที่พบจากการดาเนินการในรูปแบบที่ 2 3 และกรณีจาเป็นต้องอาศัย
อ านาจในการสั่ งการการประสานงานกั บหน่ วยงานภายนอก หรื อการสนั บสนุ นจากส่ ว นกลาง สามารถน าเข้ า
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
6.3 การรายงานผลตรวจราชการ
6.3.1 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ
1) ผู้ทาหน้ าที่ตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่ เกี่ยวข้อง
ตามแบบรายงานการตรวจราชการ โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาสาคัญที่ค้นพบ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
ภายใน 7 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเขตนั้น และให้ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดีกรม ด้วยอีกทางหนึ่ง
2) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ กองตรวจราชการ ซึ่งทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะตรวจราชการ จัดทารายงานผลการตรวจราชการ
2.1) บทสรุ ปผู้ บริ ห าร (Executive Summary) ระดั บจั งหวั ด เฉพาะในกรณี ที่ มี
ประเด็นเร่งด่วนสาคัญ เสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที
2.2) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ระดับเขต จัดทาภายหลังจากการ
ตรวจราชการเสร็ จ สิ้ น ในแต่ล ะครั้ งที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของเขต เสนอต่อปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้าย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.3) รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจ ภายใน 15 วัน
หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้ายของแต่ละรอบ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ
2.4) รายงานภาพรวมระดั บ เขตสุ ข ภาพ รายประเด็ น การตรวจราชการ
ต่อคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ
รอบที่ 1 รายงานภาพรวมระดั บ เขต ภายในเดื อ นเมษายน 2561
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นสาคัญจาก
การตรวจราชการ
รอบที่ 2 รายงานภาพรวมระดั บ เขตภายในเดื อ นสิ ง หาคม 2561
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นสาคัญจาก
การตรวจราชการ
6.3.2 การจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ
1) หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในแต่ ล ะประเด็ น การตรวจราชการ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ เสนอต่อคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.)
2) คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ พิจารณา
กลั่นกรองและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพื้นที่
ในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญจากการขับเคลื่อน
ระบบตรวจราชการ
3) กองตรวจราชการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการกาหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการแต่ล ะคณะ วิเคราะห์ ประเด็นสาคัญและจัดทาเป็นรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหารเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา และจัดทารายงานผลการตรวจราชการภาพรวม
ประเทศ รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน 2561 และรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ภายใน
เดือนตุลาคม 2561 เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3.3 การให้ขอเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะระดั บพื้ น ที่ ในกรณี ปั ญหาที่ ตรวจพบและสามารถแก้ ไ ขได้ ในพื้ น ที่
ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ
2) ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง
ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ
3) ข้ อเสนอแนะระดั บนโยบาย ในกรณี ปั ญหาที่ คณะผู้ ตรวจราชการมี ความเห็ นว่ า
จาเป็นต้องแก้ไขระดับนโยบาย จะถูกนาไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
เพื่ อเสนอให้ ข้ อเสนอแนะแก่ หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบในระดั บนโยบายพิ จารณาด าเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอต่อหั วหน้ า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงต่อไป
7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพประกอบด้วยหัวข้อ
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
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1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยหัวข้อ
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- Health Outcome
- Service Outcome
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ประกอบด้วยหัวข้อ
3.1 ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3.3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยหัวข้อ
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4.2 หัวข้อ/ประเด็นอื่นๆ (ตามที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด)
8.หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ
8.1 หน่ ว ยรั บ การตรวจราชการ ได้ แ ก่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด โรงพยาบาลศู น ย์ แ ละ
โรงพยาบาลทั่วไป
8.2 หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลในสังกัดกรม และ หรือ หน่วยงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม
9. คณะตรวจราชการ ประกอบด้วย
9.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
9.2 สาธารณสุขนิเทศก์
9.3 ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ/ผู้นิเทศงานจากกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.4 ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ
9.5 กองตรวจราชการทาหน้าที่เลขานุการคณะ
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กากับดูแลเขตสุขภาพนั้น
10. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจราชการในพื้นที่
10.1 บทบาทหน่วยรับตรวจระดับจังหวัด
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1) เตรียมข้อมูลการดาเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ
1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน เวลาที่กาหนด
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอานวยความสะดวกแก่ทีมตรวจราชการ
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2.2) นาเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการมี
ข้อสงสัยโดยมีกรอบแนวทางการนาเสนอข้อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้
รอบที่ 1 : สถานการณ์ ปั ญ หาสุ ข ภาพในพื้ น ที่ และแผนการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ
ภาพรวมจังหวัด
รอบที่ 2 : ผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่กากับดูแลแต่ละเขตสุขภาพ
2.3) รับฟังและร่วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพื่อรับไปดาเนินการต่อไปในพื้นที่
10.2 บทบาทผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงาน และผู้ร่วมตรวจราชการจากสานักในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ
1.2) รวบรวม สรุปวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดาเนินงานและผลการสารวจ การประเมินผลที่กรม
รับผิดชอบ ของแต่ละจังหวัดเพื่อเตรียมการตรวจราชการในพื้นที่
1.3) ประสาน และยื นยั น วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุ ขภาพ
ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพของกองตรวจราชการ
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการตามกาหนดการ
2.2) วิเคราะห์กระบวนการทางานของจังหวัดในการนาแผนสุขภาพจังหวัดไปสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด
2.3) วิเคราะห์กระบวนการทางานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา
อุปสรรค มุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพื้นที่
2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพื้นที่ เพื่อจัดทา
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่สาคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง โดยสรุปนาเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ
(ตก.1) ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ในวันสุดท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด
2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานกับ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ เพื่อบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ
3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ
วิเคราะห์และจัดทารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจราชการที่
กาหนด ส่งกองแผนงานของกรม เพื่อสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่ง ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต
สุขภาพของกองตรวจราชการเพื่อสรุปภาพรวมระดับเขต
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10.3 บทบาทผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม
1) กากับติดตามงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบบข้อมูล ระบบรายงาน
รวมทั้งกลไกที่หน่วยงานกาหนด เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับสนับสนุนการตรวจราชการในพื้นที่ รวมทั้งเป็นข้อมูล
เพื่อการกากับติดตาม และประเมินผลในระดับกรม และระดับกระทรวง
2) วิ เ คราะห์ ผ ลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เสนอต่ อ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติ ด ตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข คณะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพิจารณาเป็นรายงานผลการตรวจราชการเป็นภาพรวมประเทศ (รอบ 6 และ 12 เดือน) พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาต่อไป
10.4 บทบาทกลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของกองตรวจราชการ
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ)
1.1) ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและกาหนดการตรวจราชการ
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ
และการนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด
1.3) เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เช่น ข้อมูล
ทั่วไป ปัญหาสุขภาพ Best Practice เป็นต้น จัดทาเป็นบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) เสนอต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขตตรวจราชการ
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการ
2.2) ประสานนัดหมายกาหนดการและอานวยความสะดวกให้กับคณะตรวจราชการ
2.3) ประสานการจัดทาสรุปผลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการกรม/สานัก เพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขนิเทศก์ รับทราบและพิจารณาก่อนแจ้งต่อหน่วยรับการตรวจ
2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กับหน่วยรับ
ตรวจ โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ
3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ
3.1) ประสานกับ ผู้ ทาหน้ าที่ตรวจราชการกรม/ส านัก เพื่อส่ ง รายงานสรุป ผลการตรวจ
ราชการภาพรวมเขต (ตก.2) ในแต่ละรอบตามระยะเวลาที่กาหนด
3.2) รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข สรุปผลการตรวจราชการ จากผู้ที่ทาหน้าที่ตรวจราชการ
กรม/สานัก ให้ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการ เพื่อส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.3) จัดทาบทสรุปผลการตรวจราชการสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาพรวม
เขตในแต่ละรอบส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.4) จั ด ท าเอกสารรู ป เล่ ม สรุ ป ผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต่ ล ะรอบ
(รอบ 1 และ 2) เพื่อแจ้งให้หน่วยรับการตรวจ/กรม/สานัก ที่เกี่ยวข้องและผู้นิเทศนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามผลการดาเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทางานในพื้นที่ต่อไป
3.5) ประสานการรายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละ
รอบ จากหน่วยรับการตรวจราชการแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ เพื่อสรุปรายงานส่งกลุ่มพั ฒนาระบบตรวจ
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๑๐
ราชการ กองตรวจราชการ ตามระยะเวลาที่กาหนด และเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าในการตรวจ
ราชการรอบถัดไป
11. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกติ ปีละ 2 รอบได้แก่
รอบที่ 1 : กาหนดตรวจราชการระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 เพื่อประเมินสภาพ
ปัญหา แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการทางาน การกากับติดตามงานด้านต่างๆ การบริหารจัดการและ
ระบบข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การขับเคลื่อน
นโยบายหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เพื่ อ ที ม ตรวจราชการจะให้ ก ารสนั บ สนุ น และให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง
รอบที่ 2 : ก าหนดตรวจราชการระหว่ า งเดื อ น มิ ถุ น ายน – สิ ง หาคม 2561 เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ า ผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น การตรวจราชการ การแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพในพื้ น ที่
และข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถนาไป
ปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง
12. ผู้รับผิดชอบ
๑2.๑ สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๑2.๒ กองตรวจราชการ
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินงานตามภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
และนโยบายสาคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13.2 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการประสานความร่วมมือและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
13.3 ระบบการตรวจราชการทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขต และจังหวัด
13.4 ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และลดปัญหาการร้องเรียน
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