แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะที่ ..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
จังหวัด.................................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่...........................................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ

ตัวชี้วัด

รายการข้อมูล

อาเภอ 1

อาเภอ 1

(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ณ
วันที่รับตรวจ) วันที่รับตรวจ)

อาเภอ อาเภอ
...... ..........

ภาพรวม
จังหวัด

ภาพรวมจังหวัด
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1
(ข้อมูล ณ
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.61)
วันที่รับตรวจ) - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ข้อมูล ต.ค.61 – มี.ค.62)

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/ร้อยละ

4. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
..................................................................................................................................... ...................................
........................................................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจ
ไปประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2562

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ตก. 2
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะที่ ..........................................................
หัวข้อ.....................................................................
เขตสุขภาพที่................................... รอบที.่ ...............................
1. ประเด็นการตรวจราชการ
.............................................................................................................................................................
2. สถานการณ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล

จว.1

จว.1

รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.61-มี.ค.62
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.61-มิ.ย.62

รอบ 1
ข้อมูล 6 เดือน
ต.ค.61-มี.ค.62
รอบ 2
ข้อมูล 9 เดือน
ต.ค.61-มิ.ย.62

จว.
......

(สาหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)

ภาพรวมเขต

ภาพรวมเขต
รอบ 1
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1
ข้อมูล 6 เดือน
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.61)
ต.ค.61-มี.ค.62
รอบ 2
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2
ข้อมูล 9 เดือน (ข้อมูล ต.ค.61 – มี.ค.62)
ต.ค.61-มิ.ย.62

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา/ร้อยละ

4. ประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..............................
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ทาให้การดาเนินงาน
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดาเนินการต่อ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .................................
ผู้รายงาน.......................................................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................
วัน/เดือน/ปี...................................................................................
โทร..................................... e-mail…………………………………………

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบ ตก. 3

แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
เขตตรวจราชการที่ ………. รอบที่……..... จังหวัด………………………………
ลาดับ

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ

ผลการดาเนินการ
ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

ลงชื่อ..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง................................................
เขตสุขภาพที่........
วันที่...............................................

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

