
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ 
ปี 2560 

โดย นพ.มรตุ จิรเศรษฐสิริ 

ผูต้รวจราชการกระทรวง 



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกบัการตรวจราชการ ปี 2560 

คณะ 1 
การดูแลสุขภาพกลุ่มวัย 

ระบบควบคุมโรค  

คณะ 2 
Service Plan  12 

สาขา 

คณะ 3 
ระบบบริหารจัดการ 

-การเงินการคลัง 
-ยา - เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 
-พัฒนาบุคลากร 
-ธรรมาภิบาล 

คณะ 4 ระบบสนับสนุน
ด้านสุขภาพ 

- คบ.ด้านอาหาร/
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- คบ.ด้านสิ่งแวดล้อม 

คณะ 5 
ตรวจบูรณาการ 

(ขยะ) 

ตรวจราชการปี59 
ยุทธศาสตร์ กสธ. ตรวจราชการปี60 

คณะ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

คณะ 2 
Service Plan 

คณะ 3 
การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

คณะ 4  
การบริหารจัดการ 

คณะ 5 
ตรวจบูรณาการ 

ขยะ / อุบัติเหต ุ



32 ตัวชี้วัดเน้นหนักปี 60 

37 ตัวชี้วัดตรวจราชการป6ี0 

10 27 5 

KPI  Template ที่ชัดเจน 

กรมวชิาการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 



 4 ยุทธศาสตร์  16 แผนงาน  
1. Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)  
 (4 แผนงาน 12 โครงการ) 15 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ) 6 
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (3 โครงการ) 5 
แผนงานที่ 3 : ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ) 3 
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (2 โครงการ) 1 
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (6 แผนงาน 23 โครงการ) 15 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ) 1 
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (14 โครงการ) 11 
แผนงานที่ 7 : ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ) 2 
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ (2 โครงการ) 1 
แผนงานที่ 9 : โครงการพระราชด าริและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                  และพื้นที่เฉพาะ (3 โครงการ) 0 

แผนงานที่ 10 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (2 โครงการ) 0 

จ านวนตัวชี้วัดตรวจราชการ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และจ านวนตัวชี้วัดตรวจราชการปี 60  



โครงการ 

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน 4 โครงการ) 3 
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (4 โครงการ) 3 

4. Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)  

(5 แผนงาน 9 โครงการ) 
4 

แผนงานที่ 12 : ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (2 โครงการ) 2 

แผนงานที่ 13 : ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ) 0 

แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ) 2 

แผนงานที่ 15 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (2 โครงการ) 0 

แผนงานที่ 16 : การพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ) 0 

จ านวนตัวชี้วัดตรวจราชการ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และจ านวนตัวชี้วัดตรวจราชการปี 60 (ต่อ)  

รวมตัวชี้วัดตรวจราชการ  37 ตัวชี้วัด 



กรอบการตรวจราชการประจ าปี 2560 

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค  
         และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะ 4  การบริหารจัดการ 

คณะ 5  ตรวจราชการแบบบูรณาการ 



คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

แผนงาน 3 
  ลดปัจจัยเสี่ยง 
  ด้านสุขภาพ 

1.อัตราส่วนการตายมารดา 

2. เด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 

3. เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

4. เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟัน
ดีไม่มีผุ (cavity free) 

5.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าใน
หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 

6.  Long Term Care 

7.ร้อยละ 80 ขอจังหวัดมี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานไดจ้ริง 

8.อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า 

9.ผู้ป่วยDM HT ได้รับการ
ประเมินCVD Risk 

10. อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ า 

11. อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน 

15.ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

 

  

 

12. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
อาหารสดและอาหาร
แปรรูปมีความ
ปลอดภัย 

13. ร้อยละของผู้ป่วย 
ยาเสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเน่ือง 3 เดือน  
หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาตามเกณฑ์
ก าหนด 

14.  ร้อยละของ
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้รับการ
ตรวจสอบมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
แผนงาน 4 
บริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

แผนงาน 2 
ป้องกันควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพ 

แผนงาน 1 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทุกกลุ่มวัย 

15 KPIs 



คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

แผนงาน 7 
  ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

1.ร้อยละพื้นที่ที่มีคลินิก
หมอครอบครัว 
(Primary Care 
Cluster) (เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ต่อปี) 

2.  อัตราตายทารกแรกเกิด 
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
28 วัน 

3.  ร้อยละของผู้ป่วยDM HT
ทีค่วบคุมได้ 

4. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 

5. อัตราการเสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ(STEMI) 

15.ร้อยละของหน่วย
บริการท่ีผ่านการ
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) 

  

 

13.  ร้อยละของระบบ ECS 
คุณภาพในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป  

14.  อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บ (Trauma) 

แผนงาน 8 
การพัฒนาคุณภาพ 
หน่วยงานบริการ 

แผนงาน 6 
Service Plan 

แผนงาน 5 
การพัฒนาระบบ 
การแพทย์ปฐมภูม ิ

6. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด 
เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของ
มะเร็ง 5 อันดับแรก 

7. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี
อัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

8. จ านวนร้อยละโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU) 

 9. ร้อยละผู้ป่วยBlinding Cataract 
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

10. มีการปลูกถ่ายไตส าเร็จ  (ประเด็น
ผู้ป่วยสมองตายบริจาคไต) 

11. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  
12. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

15 KPIs 



คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

1.  ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

2. ร้อยละหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happy Work Life Index) ไปใช้ 

3. ร้อยละของครอบครัวที่มีศกัยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

แผนงาน 11 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

3 KPIs 



คณะ 4  การบริหารจัดการ 

แผนงาน 14 
   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 
1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  
 

2. สัดส่วนการจัดซื้อร่วมต่อการจัดซื้อ
เดียว ของการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ
ทันตกรรม 

 
3. ร้อยละของประชากรเข้าถึง

บริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 
2560 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 

4. ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

แผนงาน 12 
ระบบธรรมาภิบาล 

และคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 

4 KPIs 



การตรวจ ก ากับติดตามและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข  
 

รูปแบบที่ 3    
การตรวจ ก ากับติดตามและ

ประเมินผลโดยกลไกระดับเขต 
 

รูปแบบที่ 1    
การตรวจราชการตามรอบปกติ (2 รอบ/ปี)  
:  การลงพื้นที่ร่วมกันคณะ โดยมีผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงเป็นหัวหน้าคณะ 

รูปแบบที่ 2    
การตรวจราชการและนิเทศงาน  

ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล  
โดยผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม   

: การนิเทศงานเฉพาะกิจ  
          : การก ากับ ติดตามงานผ่าน  
   ระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ 
   ที่เกี่ยวข้อง 



ข้อมูลจาก
ส่วนกลาง 

ข้อมูลที่พื้นที่
น าเสนอ 

o มาตรฐาน / ข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
o ข้อค้นพบ / ข้อมูลเชิงประจักษ ์

•ความก้าวหน้า/ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
•ปัญหาอุปสรรค 
•ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหา 
•สิ่งที่ส่วนกลางต้องสนับสนุนเพิ่มเติม 
•ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

Verify  

Verify  

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

• ระบบข้อมูลมาตรฐาน กสธ. 
• ข้อมูลกรม/ศูนย์วิชาการ  
  หน่วยงานต่างๆ ใน สธ. 
• แหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
   : ทะเบียนราษฎร์ , ส ารวจ  
     ฯลฯ 

Info. 

Info. 

Info. 
Info. 

Info. Info. Info. 
Info. 

Info. 

ผู้ตรวจ/นิเทศ จัดเตรียม/ศึกษาข้อมูล 
ก่อนลงพื้นท่ี ---ชี้เป้า/ประเด็นส าคัญ 



รอบที ่1 รอบ 2 
ข้อมูลสนับสนุน
การตรวจราชการ 

 พื้นท่ีเตรียมขอ้มูลรอบ 3 เดือน
(ต.ค.-ธ.ค. 59  

เพื่อรับการตรวจ  
 

 พื้นท่ีเตรียมขอ้มูลรอบ 6 
เดือน(ต.ค.59 – มี.ค.60) 

 เพื่อรับการตรวจ  
 

ข้อมูลเพือ่
สรุปผลการตรวจ

ราชการ 

ใชข้อ้มูลรอบ 6 เดือน 
(ต.ค.59 – มี.ค. 60) 

ใชข้อ้มูลรอบ 9เดือน 
(ต.ค.59 – มิ.ย. 60) 





การรายงานผล และ จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รอบที่ 1 

Sharing 

รอบที่ 2 

After Action  
Review  

ทีมตรวจ
ราชการ 

ทีมวิชาการ
ส่วนกลาง 

หน่วยรับ
ตรวจ 

คณะ 

กรรมการ 
คกต. 

ผลการตรวจราชการ 

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก์ 
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง 
พิจารณาเห็นชอบสั่งการ/ด าเนินการ 



กิจกรรม ช่วงเวลา 
1.   จัดท าแผนการตรวจราชการปี 60   

   : กรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการและมอบหมายภารกิจ  
ต.ค. – พ.ย.59 

2.   ประสานจัดเตรียมทีม และ กรมวิชาการประชุม/อบรม เตรียมความพร้อมผู้ท าหน้าที ่
      ตรวจราชการและผู้นิเทศงาน 

พ.ย. - ธ.ค. 59 

3.  ประชุมชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการ ประจ าปี 2560 สัปดาห์ที่ 3 ของ 
เดือน ธ.ค.59 

4.  ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมทีมตรวจราชการในภาพเขต  
     เขตสุขภาพ ที่ 1-12 

สัปดาห์ที่ 3 – 4 ของ 
เดือน ธ.ค. 59 

5.  การตรวจราชการฯ ในพ้ืนที่  โดยมีหน่วยรับตรวจได้แก่ สสจ.  รพศ.  
     และ รพท.    ด าเนินการ 2 รอบ /จังหวัด /ปี  

-  รอบที่ 1  
-  รอบที่ 2  

  
  

ม.ค.-มี.ค.60 
มิ.ย.-ส.ค.60 

6.  วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1  
     ( โดย คกต.ที่รับผิดชอบแต่ละคณะ) 

เม.ย. – พ.ค. 60 

7. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการรอบท่ี 1/2560 สัปดาห์ที่ 2 ของ 
เดือน พ.ค. 60 

8.  วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2  
     ( โดย คกต.ที่รับผิดชอบแต่ละคณะ) 

ส.ค. – ก.ย.60 

9. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการรอบท่ี 2/2560 
 

สัปดาห์ที่ 2 ของ 
เดือน ก.ย. 60 

ปฏิทนิการตรวจราชการ ปี60 




