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คํานํา 

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 การตรวจ
ราชการตามระเบียบน้ี  ให้ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับคําสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชา  ให้จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปี  รวมทั้งกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจ
ราชการ กํากับ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

  เพ่ือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการกําหนดไว้  
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและสํานักตรวจและประเมินผล  จึงได้จัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (คกต.) จํานวน 5 คณะ ดังน้ี 
 คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ 
 คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 
 คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการ
ภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัยตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  โดยมีการปรับระบบการตรวจราชการ ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการกํากับ ติดตาม 
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวง  และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชน  เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ดําเนินไปตามเป้าหมายที่กําหนด
อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 สํานักตรวจและประเมินผลและสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข  สาธารณสุขนิเทศก์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพ เจ้าหน้าที่สํานักตรวจและประเมินผล  รวมทั้งกองแผนงานและผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดของทุกกรม/
กอง/สํานัก  ตลอดจนคณะกรรมการขับเคล่ือนระบบการตรวจราชการ  และคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ ทุกท่าน  ที่ร่วมกันจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

       สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
              สํานักตรวจและประเมินผล 
         9   ธันวาคม 2559 



ข 

กิตติกรรมประกาศ 

  สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและสํานักตรวจและประเมินผล ขอขอบคุณ           
1. คณะกรรมการขับเคล่ือนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560   
2. คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คกต.) คณะที่ 1-5   
3. ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 1-13 
4. สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1-12 
5. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1-12 
6. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1-13    
7. ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการกรม และผู้นิเทศงาน ของทุกกรม 
8. ผู้แทนหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือร่วมตรวจราชการ กํากับ 

ติดตาม ประเมินผล 
9. เจ้าหน้าที่สํานักตรวจและประเมินผลทุกท่าน   

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงมาโดยดีย่ิง ณ โอกาสน้ี  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



๑ 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้ “ การตรวจราชการ ” 

เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ ได้
ก าหนดไว้ว่า“การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปีหรือตามที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกัน
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรมแผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของ
กระทรวงโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดบูรณาการรวมทั้งก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า  ปัญหา  และ
อุปสรรค  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของ
หน่วยงาน” 

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่วมสมัย ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นการตรวจ
ติดตามเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  และแผนงาน 
โครงการส าคัญต่างๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือเรื่องที่ก่อความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับตรวจ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560กระทรวงสาธารณสุขก าหนดการตรวจติดตามในประเด็นส าคัญภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่   
1) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence)  2) ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence)  3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  และ 4) ด้านบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 5 คณะ ได้แก่  

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะ 4  การบริหารจัดการ 
คณะ 5  ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี

ทั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวขวาง
(Vertical and Horizontal Integration)  ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความคล่องตัว
ในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   
 

1 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง

สาธารณสุขและนโยบายส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.2เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

2.3เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง  กรม และระดับจังหวัด
ให้สอดคล้องกัน  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของ
พื้นที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ 

2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
2.4 เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. กลไกการตรวจ ก ากับติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข 
3.1 การก ากับติดตาม (Monitoring) ก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
3.2 การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่  

1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา 
(Ongoing Evaluation)  

2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพื่อประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการ
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3) การติดตามประเมินผลโดยCIPO (Chief Integrated Program Officer)ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 การตรวจติดตาม (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องที่เป็นที่สนใจการ
ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็นที่เป็น
ความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบความ 
ส าเร็จ เพื่อวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง และการตรวจราชการนิเทศงานตามสภาพปัญหาของพื้นที่ 

3.4การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

3.5ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information) ทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับเขต และระดับ
จังหวัดที่มีการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตามราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center)  ข้อมูลกรม/ศูนย์วิชาการ
หน่วยงานต่างๆ ใน สธ.และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจากการส ารวจ
และข้อมูลจากการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

4.แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
4.1 การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการด าเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง

และแนวขวาง(Vertical and Horizontal Integration)  ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค   เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4.2 การตรวจราชการ (Inspection)เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการท างานในบทบาทของการก ากับ
ติดตามงาน(Monitoring)การประเมินผล (Evaluation)  และ การตรวจสอบ (Audit)  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
งานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

4.3 นอกจากการมุ่งเน้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขยังได้ใช้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ(พบส.)  
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพี่ช่วยน้อง  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน  การแบ่งปันและ
การกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสม   

5. ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
 การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ การ
ตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการแบบบูรณาการและการตรวจธรรมาภิบาล การตรวจราชการแต่ละ
ประเภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

5.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการส าคัญ รวมทั้งการตรวจ
ราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

5.2 การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปีได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ
เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอัน
เนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น 

5.3 การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อผลักดันให้เกิดการผนึกก าลังทั้งใน 
ด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพคุณภาพการบริการและขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตาม
ประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพ้ืนทีท่ี่เก่ียวข้องและตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงท่ีดี 

5.4 การตรวจธรรมาภิบาล เป็นการตรวจราชการแบบมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใส และให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน กลุ่มประชาสังคม และหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการ
เปิดให้ภาคประชาชนและกลุ่มประชาสังคมร่วมสอดส่อง ติดตาม แสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรวจติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ  รวมทั้งผู้ตรวจราชการต้องมีมาตรฐานทางวิชาชีพและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ , คดีทุจริต และการตรวจสอบภายใน 

6.กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
6.1 การจัดท าแผนและเตรียมการตรวจราชการ 

6.1.1 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และส านักตรวจและประเมินผลศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายส าคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการ
ระดับกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ  โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและ
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สอดคล้องกันตามประเด็นนโยบายและเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นส าคัญ 
6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชน  
6.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560ประกอบด้วย คกต.  5 คณะ ได้แก ่
(1) คกต. คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   
(2) คกต. คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
(3) คกต. คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(4) คกต. คณะ4 การบริหารจัดการ 
(5) คกต. คณะ5การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

โดย คกต. มีบทบาทหน้าที่ก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ  วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจ
ราชการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการ  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการตรวจราชการพร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร  

6.1.4  คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560ก าหนดแนวทางในการตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ท า
หน้าที่ตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ  โดยแนวทางการตรวจราชการ ( Inspection Guideline) 
ประกอบด้วย 

(1) สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา ของประเด็นการตรวจราชการ 
(2) เป้าหมาย ซึ่งอาจระบุเป็นค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผล (KPI) ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ ระบุเป็นพืน้ที่ หรือประเด็นความเสี่ยง 
(3) มาตรการการด าเนินงานที่ส าคัญในพื้นที่ 
(4) แนวทางการตรวจติดตาม  ที่ระบุเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละประเด็น  ความส าเร็จ

ในด้านการบรรลุเป้าหมายในระดับกระทรวง  และความสัมพันธ์ของเนื้อหาประเด็นการตรวจ  เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดกระบวนการที่เหมาะสมในการลงพื้นที่  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่  และการพิจารณาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม    ตลอดจนเป็นแนวทางใน
การสรุปผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นส าคัญ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะการพัฒนาทั้งในระดับพ้ืนที่ ส่วนกลาง   
และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข  

6.1.5 ขอความเห็นชอบแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จากที่ประชุมส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และขออนุมัติแผนฯจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

6.1.6 จัดท าคู่มือแผนและแนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560  
6.1.7 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมทีมตรวจราชการและเตรียม

ความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน 

6.2 การตรวจราชการในพื้นที่ 
ตรวจราชการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12  ด าเนินการใน3 รูปแบบ ดังนี ้

รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานวิชาการ
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ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าคณะ  ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ
ที่ก าหนด (Inspection Guideline) 2 รอบ/ ปี โดยมีทีมตรวจราชการ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากส านัก ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญ ระดับจังหวัด/ เขต ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ โดยมีส านักตรวจและประเมินผล เป็นเลขานุการคณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวง  

รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการกรม : เป็นการนิเทศงานเฉพาะกิจ ตามภารกิจของ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ KPI และตรวจ
ติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงก ากับ ติดตามงานผ่านระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง  
ก าหนดระยะเวลาตรวจราชการเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

รูปแบบที่ 3 การตรวจ ก ากับติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขต  การตรวจเฉพาะกิจ  
การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะ ให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล เช่น ตรวจสอบภายใน การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาการบริหารการเงินการคลัง  
ในหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่มีความเช่ียวชาญ 

ทั้งนี้  ประเด็นส าคัญที่พบจากการด าเนินการในรูปแบบที่ 2 และ 3 หรือกรณีจ าเป็นต้องอาศัย
อ านาจในการสั่งการการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หรือการสนับสนุนจากส่วนกลาง สามารถน าเข้า 
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

 

6.2 การรายงานผลตรวจราชการ 
6.2.1 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ  

1) ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 
ตามแบบรายงานการตรวจราชการ โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาส าคัญที่ค้นพบ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ภายใน 7 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด แต่ละเขต ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเขตนั้น และให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดีกรม ด้วยอีกทางหนึ่ง 

2) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ส านักตรวจและประเมินผลซึ่งท าหน้าที่เป็น
เลขานุการของคณะตรวจราชการ จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ  

 2.1) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ระดับจังหวัด เฉพาะในกรณีที่มี
ประเด็นเร่งด่วนส าคัญ เสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที  

2.2) บทสรุปผู้บริหาร ( Executive Summary) ระดับเขต จัดท าภายหลังจากการ
ตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของเขต เสนอต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้าย 

 2.3) รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจ ภายใน 15 วัน 
หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้ายของแต่ละรอบ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ  

 2.4) รายงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพ รายประเด็นการตรวจราชการ ต่อ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ   

ร อ บ ที่  1ร า ย ง า น ภา พ ร ว ม ร ะดั บ เ ข ต  ภ าย ใ น เ ดื อ น เ ม ษ าย น  2560 
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นส าคัญจาก
การตรวจราชการ   
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ร อบ ที่  2 ร า ย ง าน ภาพ ร วม ร ะดั บ เ ข ตภ า ย ใ น เ ดื อ นสิ ง ห าค ม  2560 
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นส าคัญจาก
การตรวจราชการ   

6.2.2 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ 
1) กรมเจ้าภาพหลักสรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการที่รับผิดชอบ

เป็นเจ้าภาพหลัก เสนอต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะที่เกี่ยวข้อง  
2) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ และ

คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ พิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพื้นที่ 

3) ส านักตรวจและประเมินผลจัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมทั้งประเทศ 
สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผลจากการพิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการ
แก้ไขปัญหาและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจ
ราชการ รอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR)ภายในเดือนเมษายน 2560และรายงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection Report: AIR) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560เสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2.3 การให้ขอเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพื้นที่  

ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ 
2) ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจ าเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง  

ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ 
3)ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจ าเป็นต้อง

แก้ไขระดับนโยบาย จะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบายพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอต่อหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเพื่อน าเสนอขอความเหน็ชอบจากปลัดกระทรวง ต่อไป 

7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการปงีบประมาณ พ.ศ.2560  
คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพประกอบด้วยหัวข้อ   

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย 
1.1.1 สตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
1.1.2 เด็กวัยเรียน 
1.1.3วัยรุ่น 
1.1.4วัยท างาน 
1.1.5ผู้สูงอาย ุ

1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที ่
1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการประกอบด้วยหัวข้อ   
2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
2.2 สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) 
2.3 สาขา RDU 
2.4 สาขาทารกแรกเกิด 
2.5 สาขาPalliative Care 
2.6 สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2.7 สาขาสุขภาพจิต 
2.8 3 สาขาหลัก plus (สูติกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม*) 
2.9 สาขาหัวใจและหลอดเลือด 
2.10 สาขามะเร็ง 
2.11 สาขาไต 
2.12 สาขาตา 
2.13 สาขาสุขภาพช่องปาก 
2.14 สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
2.15 สาขาอุบัติเหต ุ
2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ 

คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยหัวข้อ   
3.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 
3.3 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 

คณะ 4  การบริหารจัดการประกอบด้วยหัวข้อ   
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
4.4 การเงินการคลังสุขภาพ 
4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

คณะ 5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่ามกับส านักนายกรัฐมนตรี  ประกอบด้วยหัวข้อ   
5.1 บริหารจดัการขยะ มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  
5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

8.หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ 
8.1 หน่วยรับการตรวจราชการ ได้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล

ทั่วไป   
8.2 หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศูนย์วิชาการ  โรงพยาบาลในสังกัดกรม  และ หรือ หน่วยงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม 
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9. คณะตรวจราชการ ประกอบด้วย 
9.1  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
9.2 สาธารณสุขนิเทศก ์
9.3ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ/ผู้นิเทศงานของกรม 
9.4ผู้แทนจากส านักในส านักงานปลัดกระทรวงที่ร่วมคณะตรวจราชการ 
9.5  ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ 
9.6 ส านักตรวจและประเมินผลท าหน้าที่เลขานุการคณะ 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลเขตสุขภาพน้ัน 

10. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจราชการในพืน้ที ่
 10.1 บทบาทหน่วยรบัตรวจระดบัจังหวดั 

1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 
1.1) เตรียมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ในพื้นที ่
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ

เขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ 
1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน เวลา

ที่ก าหนด 
2) ขั้นการตรวจราชการ 

2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอ านวยความสะดวกแก่ทีมตรวจราชการ  
2.2) น าเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการมี

ข้อสงสัยโดยมีกรอบแนวทางการน าเสนอข้อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี ้
รอบที่ 1 : สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ภาพรวมจังหวัด 
 รอบที่ 2 : ผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลแต่ละเขตสุขภาพ 

   2.3) รับฟังและร่วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพ่ือรับไปด าเนินการต่อไปในพื้นที ่

10.2บทบาทผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงาน และผู้ร่วมตรวจราชการจากส านักในสังกดั
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 
1.1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ 
1.2) รวบรวม สรุปวิเคราะห์ ข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการส ารวจ การประเมินผลที่กรม

รับผิดชอบ ของแต่ละจังหวัดเพ่ือเตรียมการตรวจราชการในพื้นที่ 
1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ   

ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพของส านักตรวจและประเมินผล 
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2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการตามก าหนดการ 
2.2)วิเคราะห์กระบวนการท างานของจังหวัดในการน าแผนสุขภาพจังหวัดไปสู่การปฏิบัติใน

พื้นที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด 
2.3)วิเคราะห์กระบวนการท างานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา

อุปสรรค   มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพื้นที่  
2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพื้นที่ เพื่อจัดท า
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง โดยสรุปน าเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ 
(ตก.1) ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ในวันสุดท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด  

2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน กับ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพเพื่อบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจราชการที่

ก าหนด ส่งกองแผนงานของกรม เพื่อสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่ง ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต
สุขภาพของส านักตรวจและประเมินผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับเขต 

10.3 บทบาทผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม 
วิเคราะห์สรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่รับผิดชอบ เสนอต่อ

คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ เกี่ยวข้อง  
เพื่ออภิปรายผลการตรวจราชการ และสรุปเป็นภาพรวมประเทศ และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป 

10.4 บทบาทกลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของส านักตรวจและประเมินผล 
1)ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 

1.1)ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและก าหนดการตรวจราชการ 
1.2)ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ และ

การนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด 
1.3)เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เช่น ข้อมูล

ทั่วไป ปัญหาสุขภาพ Best Practice เป็นต้นจัดท าเป็นบทสรุปผู้บริหาร(Executive summary) เสนอต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตตรวจราชการ  

2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการ 
2.2)ประสานนัดหมายก าหนดการและอ านวยความสะดวกให้กับคณะตรวจราชการ 
2.3) ประสานการจัดท าสรุปผลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการกรม/ส านัก เพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญจากการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ 
สาธารณสุขนิเทศก์ รับทราบและพิจารณาก่อนแจ้งต่อหน่วยรับการตรวจ 
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2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กับหน่วยรับตรวจ 
โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
3.1) ประสานกับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม/ส านัก เพื่อส่งรายงานสรุปผลการตรวจ

ราชการภาพรวมเขต (ตก.2) ในแต่ละรอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2)รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข สรุปผลการตรวจราชการ จากผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม/

ส านัก ให้ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการ เพื่อส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  ส านักตรวจและ
ประเมินผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.3) จัดท าบทสรุปผลการตรวจราชการส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาพรวม
เขตในแต่ละรอบส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมินผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.4)  จัดท า เอกสารรูป เล่มสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต่ละรอบ  
(รอบ 1และ 2) เพื่อแจ้งให้หน่วยรับการตรวจ/กรม/ส านัก ที่เกี่ยวข้องและผู้นิเทศน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการท างานในพื้นที่ต่อไป 

3.5) ประสานการรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละ
รอบ  จากหน่วยรับการตรวจราชการแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ  เพื่อสรุปรายงานส่งกลุ่มพัฒนาระบบตรวจ
ราชการ ส านักตรวจและประเมินผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด  และเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าใน
การตรวจราชการรอบถัดไป 

11. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกต ิปีละ 2 รอบได้แก ่
รอบที่ 1: ก าหนดตรวจราชการระหว่างเดือน มกราคม –มีนาคม 2560 เพื่อประเมินสภาพปัญหา 

แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการท างาน การก ากับติดตามงานด้านต่างๆ การบริหารจัดการและระบบ
ข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การขับเคลื่อน
นโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ เพื่อทีมตรวจราชการจะให้การสนับสนุนและให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

รอบที่ 2: ก าหนดตรวจราชการระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2560เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

12. ผู้รับผิดชอบ 
๑2.๑ ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
๑2.๒ ส านักตรวจและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานตามภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

และนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ  และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
13.2 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการประสานความร่วมมือและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
13.3 ระบบการตรวจราชการทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขต และจังหวัด 
13.4 ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และลดปัญหาการ

ร้องเรียนได้ 
 

 ลงชื่อ นายภูวเดช สุระโคตร ผู้เสนอแผน 
  (นายภูวเดช สุระโคตร) 

ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 
 

    

 ลงชื่อ นายภูวเดช สุระโคตร ผู้เห็นชอบแผน 
  (นายมรุต จิระเศรษฐสิร)ิ  
  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
    

 ลงชื่อ นายโสภณ เมฆธน ผู้อนุมัติแผน 
  (นายโสภณ เมฆธน) 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 



 

๑๒ 
 

สรุปประเด็นตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย   
   1.1.1กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
 

1. ลดการตายมารดา  
   - .การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน 
   - การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง 
   - การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
   - การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
   - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
     หญิงตั้งครรภ์ของครอบครัว ชุมชน 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20  
    ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

กรมอนามัย 

 2.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   - ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
   - ระบบบริการที่มีคุณภาพ 
   - การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัย 
     เสี่ยงเด็กปฐมวัย 
   - การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง 

2. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
    ไม่น้อยกว่า 80 
3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 51  และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
    (ชาย 113 / หญิง 112) 

กรมอนามัย 

   1.1.2 เด็กวัยเรียน 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
   - ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหา 
     เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
   - การคัดกรอง ส่ งต่ อ  การจัดการแก้ ไขปัญหา  
     และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
   - มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

4. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 
 

กรมอนามัย 
 



 

๑๓ 
 

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

 2. ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคในช่องปาก 
  - การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็ก
ปราศจากฟันผุ 
   - ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ใน
เด็กอายุ 12 ปี 
   - ขย ายความครอบคลุ มสิ่ ง แ วดล้ อมที่ เ อ้ื อต่ อ 
ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   
 

5. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ  
   (cavity free)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 

กรมอนามัย 

 3. ก า ร ส ร้ า ง / พั ฒ น า ที ม เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ ก่ อ ก า ร ดี  
(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า 
 

6. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของ 
    เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อ 
    แสนประชากร 
 

กรมควบคุมโรค 

    1.1.3 วัยรุ่น 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) 
และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า  
20 ปี 
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด 
 

7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
    ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 

กรมอนามัย 

    1.1.4 วัยท างาน 1. การป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
   - การค้นหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยการคัดกรอง
โรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
    -  กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานเข้าถึง

8.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ /หรือ 
   เบาหวานรายใหม่  
(HT ลดลงร้อยละ 2.5 , DM ลดลงร้อยละ 5) 
 

กรมควบคุมโรค 



 

๑๔ 
 

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
บริการลดเสี่ยง 
   -  การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560 

 2.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
   - มาตรการการบริหารจัดการ 
   - มาตรการจัดการข้อมูล 
   - มาตรการป้องกัน 
   - มาตรการการรักษา 
 

9. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน   
    ไม่เกิน 18ต่อแสนประชากร 

กรมควบคุมโรค 

    1.1.5 ผู้สูงอายุ 1.ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 

10.ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม 
     สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
     (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

กรมอนามัย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.2. ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ 
     1.2.1 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

1. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพ่ือพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
2. การพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

11. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ 
      ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
      สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน 
      ได้จริง (ร้อยละ 80) 

กรมควบคุมโรค 

    1.2.2 การป้องกันควบคุมโรควัณโรค 
 

1. การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่ม
เสี่ยงเป้าหมาย 
2.  การดูแลรักษาผู้ ติดเชื้ อวัณโรคและผู้ป่ วยตาม
มาตรฐานให้หายและกินยาครบ 

12. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
      รายใหม่และกลับเป็นซ้ า   
      (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
 

กรมควบคุมโรค 

     1.2.3 การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1. จัดโครงสร้างและก าหนดผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดทุก 13. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพ กรมการแพทย์ 



 

๑๕ 
 

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ระดับ (เขต, จังหวัด ,อ าเภอ, รพศ.,รพท.,รพช.,รพ.สต.) 

2. จัดระบบบริการด้านยาและสารเสพติดตั้งแต่การ
ป้องกัน บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู ติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด 
และมาตรการเชิงรุก ในสถานบริการการทุกแห่งของ
กระทรวงสาธารณสุข  
3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
เกณฑ์ SP  
4 .  ส ถ า น พ ย า บ า ล ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ  
(HA ยาเสพติด) เพ่ิมขึ้น  
5.  จั ดระบบบริ การลดอันตรายจากยาเสพติ ดใน
สถานพยาบาล  
6.พัฒนาศูนย์ฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยในระยะยาวให้เพียงพอตาม
สถานการณ์ในพ้ืนที่  
7. ความร่วมมือกับหน่วยงานบ าบัดนอกกระทรวง
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ก ากับดูแลมาตรฐานการบ าบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ และค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

      ต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ 
      บ าบัดรักษา(3 month remission rate)   
      (ร้อยละ 92) 
 



 

๑๖ 
 

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
    1.3.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
 
 

1.  การจัดท าแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. ข้อมูลการเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่าง 
ในรายการที่ตกลงกับ อย.เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นรวมถึง
แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของ
จังหวัดและเขต เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
3. ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  (Risk management) 
แบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 95) 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    1.3.2 การเฝ้าระวัง  และตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป 

1. การเฝ้าระวัง  และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและ
อาหารแปรรูปได้แก่  ผักและผลไม้สด, เนื้อสัตว์สด ,   
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกลุ่มเป้าหมาย,  
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียน, ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ,น้ ามันทอดอาหาร 
 

15. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและ 
      อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  
      (ร้อยละ 80) 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    1.3.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
มาตรฐานสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพในระดับเขตแบบบูรณาการ 
2. กระบวนการส่งเสริมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ให้ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3.  มาตรการติดตาม ควบคุมก ากับมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

16. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน 
      ประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
      มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
      (ร้อยละ 80) 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

    1.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 1. นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัย 17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย กรมอนามัย 
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สิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN& CLEAN Hospital  
2. กลไกการขับเคลื่อน และเตรียมทีมตรวจประเมิน
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
3. แผนพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
4. การด าเนินงานตามแผนฯ 
5. การประเมินโรงพยาบาล GREEN& CLEAN Hospital 
และศูนย์อนามัยด าเนินการสุ่มประเมินโรงพยาบาล 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์GREEN&CLEAN 
Hospital (ร้อยละ 75) 

 
 

 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
 2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 

1.  จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่ด าเนินการ 
2.  กลไกการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนระบบการ
จัดตั้งและด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับเขตบริการสุขภาพและระดับ
จังหวัด 
3.  การจัดระบบบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
เพ่ือให้เกิดการดูแล โดยให้เป็นทีมหมอประจ าครอบครัว 
และมีการดูแลแต่แรก ต่อเนื่องและผสมผสาน รวมถึง
ระบบสนับสนุนจากแม่ข่าย 
4.  มีกลไกการจัดการระดับอ าเภอและระดับคลินิกหมอ
ครอบครัว(Primary care cluster) เพ่ือให้เกิดระบบ
สนับสนุนการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวอย่างมี

18.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care 
Cluster) 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
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ประสิทธิภาพ 
5.  การจัดโครงสร้าง อาคารสถานที่ และเครื่องมือที่
จ าเป็น 

2.2  Service Plan สาขา NCD 
     2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดัน 
              โลหิตสูง 

1. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาระบบข้อมูล 
3. ค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อ CVD  
4. การจัดการหลังการประเมินในกลุ่มCVD risk >30%  

19.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 
     โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
    (DM>ร้อยละ 40 , HT>ร้อยละ 50) 
20.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิต 
     สูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส 
     เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
      (CVD Risk) (>ร้อยละ 80) 

SP1. สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ 
            NCD Clinic plus ≥ 70 %   

กรมควบคุมโรค 

2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke) 

1. กระตุ้นให้เป็นไปตามแผนStroke service plan 
2. บันทึกข้อตกลงเครือข่าย 
3. โรงพยาบาลทุกโรงต้องสามารถให้บริการมาตรฐาน
ในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 

21.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
     (<ร้อยละ 7) 
     SP2. Stroke Unit  โรงพยาบาลระดับ A  
            ร้อยละ 100, โรงพยาบาลระดับ S  
            ร้อยละ 60 สามารถให้ยาละลาย 
            ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน  
            4.5ชั่วโมง หลังเกิดอาการ หรือให้ยา  
            Aspirin ทางปากภายใน 48 ชั่วโมง 
            หลังเกิดอาการ 

กรมการแพทย์ 

2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 

1. การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย 
(COPD Clinic Model) 

SP3. ลดอัตราการเกิดก าเริบเฉียบพลันใน 
            ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

SP4. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้น 

กรมการแพทย์ 
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            เรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน 

 
2.3 Service Plan สาขา RDU 1. การคัดเลือกจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ไว้ใช้ในสถานบริการ (Rational Drug Supply) 
2. การสั่งใช้ยาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุผล 
(Rational Prescribe and Dispense) 
3. ผู้ป่วยมีการใช้ยาอย่างถูกต้องและสมเหตุผล 
(Rational Use)   

22. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง 
      สมเหตุผล 

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
-ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด 1. เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกคลอด 
2. เพ่ิมพยาบาลวิชาชีพให้สอดคล้องกับจ านวน NICU ที่
เพ่ิมข้ึนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. จัดระบบ Intrauterine transfer 
4. จัดระบบ step down beds(refer back) 
5. การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดทุกราย  
6. การฝากครรภ์คุณภาพและห้องคลอดคุณภาพ ผ่าน 
MCH board 
7. สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะ
ทางพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต 
8. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการรับส่งต่อทารกแรก
เกิด พร้อมทั้งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ได้ตามมาตรฐาน 

23. อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 4 ต่อ 
     หนึ่งพันการเกิดมีชีพ 

SP5.เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 
ทารกคลอด (เตียง NICUภาพรวมเขต) 

SP6.ร้อยละโรงพยาบาลที่มีศักยภาพส่งต่อ   
(Intrauterine transfer) 

SP8.ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการด าเนินการ
คัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิด
เขียว 

 

กรมการแพทย์ 

2.5 Service Plan สาขาPalliative 
Care 
 

1. การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง ให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

SP8.ร้อยละโรงพยาบาลระดับ M2,  
F 1-3 ด าเนินการได้ตามมาตรการ
ดูแลแบบประคับประคอง 

SP9.ร้อยละโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 

กรมการแพทย์ 
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ด าเนินการได้ตามมาตรการดูแล
แบบประคับประคอง 

2.6  Service Plan สาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

 

1. ใช้กลไกการบริหารในส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาบริการ โดยก าหนดให้มีChief Thai 
Traditional and Alternative Medicine Officer 
(CTMO) และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเขตและ
จังหวัด 
2. คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
สถานบริการสาธารสุขทุกระดับเข้าสู่กระบวนการรับรอง
คุณภาพ 
3. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีคลินิกบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ ได้
มาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ 
 

24.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ได้มาตรฐาน (>ร้อยละ 18.5) 
SP10.คลินิกการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกในสถาน
บริการทุกระดับเข้าสู่การรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน 

กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยฯ 

2.7  Service Plan สาขาสุขภาพจิต 1. การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบ
บริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการทุก
ระดับ  
2. การจัดให้มียาจิตเวชที่จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรคจิต
เวชที่ส าคัญในโรงพยาบาลทุกระดับ 
3. พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญ ได้แก่ 
โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น  
4. การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน
กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (1. โรคจิต/โรคซึมเศร้า  2. โรคทาง
กายเรื้อรัง 3. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแล

25.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3  
     ต่อแสนประชากรไทย 

SP11.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
ไม่กลับไปท าร้าย ตนเองซ้ าภายใน 
 1 ปี 

SP12.ร้อยละของผู้ป่วยโรคกลุ่มเสี่ยง  
(โรคจิต โรคซึมเศร้า) เข้าถึงบริการ 

SP13.ร้อยละกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง
และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการ 
ฆ่าตัวตาย 

กรมสุขภาพจิต 
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ต่อเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน  
5. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัว
ตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทางมาตรฐาน  
การบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ 
DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไปและญาติ แกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณ
เตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยง
และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย  
 

 

2.8  Service Plan 3 สาขาหลัก plus 1. การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน 

2. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง 

3. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. สร้างเครือข่าย 

 กรมการแพทย์ 

2.8.1 สูติกรรม  SP14.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
คลอดใน รพช.M2  25% 

SP15.อัตรามารดาตกเลือดเสียชีวิต = 0 
 

กรมการแพทย์ 

2.8.2 กุมารเวชกรรม  SP16.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 
1ด.-5ปีบริบูรณ์< 10 % 

 

กรมการแพทย์ 

2.8.3 ออร์โธปิดิกส์  SP17.ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
กระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช.M2
ลงไป≥10 % 

กรมการแพทย์ 
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2.8.4 อายุรกรรม +  SP18.อัตราตายจาก Sepsis/ septic 
shock ≤ 30 % 

 

กรมการแพทย์ 

2.9 Service Plan โรคหัวใจ 1. การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
อย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการ
ท าบอลลูน 
2. การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ให้
รักษาโดยการท าบอลลูน หรือการผ่าตัด By pass โดยลด
เวลาระยะเวลารอการท า 
3. ข้อมูลของการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยดูสาเหตุการ
ตายจากเวชระเบียนของผู้ป่วย และจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ 
4. แนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
5. ระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด 

26.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
SP19.โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป

มีการให้ยา ละลายลิ่มเลือด  
100 % 

SP20.ผู้ป่วย STEMI ได้รับการขยาย
หลอดเลือดและหรือยาละลาย 
ลิ่มเลือด≥80 % 

SP21. อัตราการเสียชีวิต STEMI ใน
โรงพยาบาล ≤ 10 %  

 
 

กรมการแพทย์ 

2.10  Service Plan โรคมะเร็ง ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของ
มะเร็ง 5 อันดับแรก 
1 .ด้านการผ่าตัด 

- บริหารจัดการการส่งต่อ เพ่ือการวินิจฉัยและ
รักษาโรคมะเร็ง 

- บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพ่ือรองรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งร่วมกับโรคอ่ืนๆอย่างเหมาะสม 

2. ด้านเคมีบ าบัด 
- ส่งศัลยแพทย์เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

27. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด 
รังสีรักษาของมะเร็ง 5 อันดับแรก (มะเร็ง
ตับ  มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้
ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก) 

 
SP22.ระยะของมะเร็ง (staging) 

 (มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้า
นม มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร
หนักมะเร็งปากมดลูก) ที่เข้ารับ

กรมการแพทย์ 
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ในการให้ยาเคมีบ าบัดมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

- เพ่ิมอัตราก าลังแพทย์ พยาบาล เภสัชกรด้านเคมีบ าบัด 
3. ด้านรังสีรักษา 

- บริหารจัดการเครื่องฉายรังสีเพ่ือรองรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งอย่างเหมาะสม 

- เพ่ิมอัตราก าลัง แพทย์นักฟิสิกส์การแพทย์ และ
นักรังสีการแพทย์ ให้พร้อมต่อการขยายบริการ 

การรักษาครั้งแรก (ได้รับการ
วินิจฉัย) 

2.11  Service Plan โรคไต 1. การคัดกรองโรคไต 
2. การด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม 
    - ขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม ใน รพ.ระดับ F3 
    - รพ.ระดับ M2, F1, F2>50% ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ 

28.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง 
      ของeGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
      (> ร้อยละ 65) 

SP23.ผู้ป่วย DM, HT ได้รับการค้นหา
และคัดกรอง CKD ≥ 80 % 

SP24.รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปตรวจ serum 
Cr ด้วย enzymatic method 
100%  

SP25.รพ.ระดับ M2, F1, F2 >50% 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก
ชะลอไตเสื่อมคุณภาพ  

 

กรมการแพทย์ 

2.12  Service Plan สาขาตา 1. เพ่ิมความครอบคลุมการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 
2. การเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลา 
   รอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต 

29.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน (>ร้อยละ 80) 

SP26.ร้ อ ยล ะผู้ สู ง อ า ยุ  60  ปี ขึ้ น ไ ป 

กรมการแพทย์ 
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             ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด ก ร อ ง ส า ย ต า 
             (≥ร้อยละ 70 ) 

 
2.13  Service Plan สาขาสุขภาพ 

ช่องปาก 
 

1. การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ ใน
หน่วยงานระดับปฐมภูมิ 

2. เพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 

SP27.ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.  
              ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมี 
              คุณภาพ  (≥ร้อยละ ๖๐) 

 

กรมอนามัย  
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

2.14  Service Plan สาขาปลูกถ่าย
อวัยวะ 

1. ระบบการรับบริจาคอวัยวะ 
2. ระบบการรับบริจาคดวงตา 

 

30.จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ (650ราย) กรมการแพทย์ 

2.15  Service Plan สาขาอุบัติเหตุ 1. การพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ 
2. การพัฒนา ER คุณภาพ 
3. การพัฒนาการศูนย์บริหารจัดการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน     
    (TEA Unit) 
4. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บการ

พัฒนาระบบการส่งต่อ 

31.ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มี
ระบบ ECS คุณภาพ(≥ร้อยละ ๖๐) 

SP28.ร้อยละของERคุณภาพใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 

 
32. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) 
(PS Score > 0.75) น้อยกว่าร้อยละ 1  

กรมการแพทย์ 

2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
บริการ 

1. พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 
และกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสู่การรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานรับรอง
คุณภาพ HA ขั้น 3 และ Reaccredit 

33.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 และ Reaccredit 

สบรส. 

 2. การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาม 34. รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับ สนย. 
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มาตรฐานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
กระบวนการบริการ 

การพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 10 

คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
      ด้านสุขภาพ 
 
 

1. การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของเขต
สุขภาพ 
2. การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
3. การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน 
4.การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
5.การประเมินผลกระทบของระบบการบริหารจัดการการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ 
 

35. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการ
บริหารจดัการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
(เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ทั้ง 5 องค์ประกอบ) 
 

สถาบันพระบรมราชชนก 

3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
     จัดการก าลังคน 
 

1. การบริหารจัดการการใช้ดัชนีความสุขของคนท างาน
และ Core value MOPH  
2.  การสื่อสารกับองค์กรเรื่องการใช้ดัชนีความสุขของ
คนท างานและ Core value MOPH 
3. ส ารวจและประมวลผลการใช้ดัชนีความสุขของ
คนท างานและ Core value MOPH  

36. ร้อยละหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happy Work Life Index) 
และ Core Value "MOPH" ไปใช้ 
(เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 
 

-ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
-กลุ่มบริหารบุคคล สป. 

3.3 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคน 
      ด้านสุขภาพ 
 
 

๑. การพัฒนาศักยภาพ อสค. เป็นแกนน าในการดูแล
ศักยภาพครอบครัว โดยกลไกการหนุนเสริมระบบการ
ดูแลสุขภาพของครอบครัวแบบบูรณาการ 
๒. พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
การเรียนรู้และการดูแลสุขภาพของครอบครัว  
3. การประเมินศักยภาพของครอบครัวในการดูแล

37. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 50 ) 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
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สุขภาพด้วยตนเอง 
4.พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
การเรียนรู้และการดูแลสุขภาพ ของครอบครัว  
 

คณะ4 การบริหารจัดการ 
4.1  ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
4.1.1  ITA 

 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน  
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน 
 

38.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ 85) 

ศูนย์ปราบปรามการทุจริต 

      4.       4.1.2  การบริหารจัดการด้านยา 
             และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยา
และเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 
2. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 
 
 
 

39. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา 
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ
ทันตกรรม (ร้อยละ 20) 

ส านักบริหารการ
สาธารณสุข สป. 

4.2  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ 

1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
    - คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ill define) ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
   - คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การบันทึกข้อมูลและการ
วินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

40.ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
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4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1. การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
2. ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
3. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศ
การแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ของจังหวัด 
 

41.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 (ร้อยละ 95.5) 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

4.4 การบริหารจัดการด้านการเงิน 
      การคลัง 

1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรที่พอเพียงต่อการ
ให้บริการ มีรายได้ไม่ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย 
2. การบริหาร ติดตาม ก ากับแผนการเงินการคลัง ด้วย
แผนทางการเงิน (Plan FIN Management)ทุกเดือน 
3. การประเมินกระบวนการท างาน  (FAI) 
4. ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ 
ดัชนี7ตัว 
5. การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง/คะแนน
คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ 
6. มีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
   

42.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8) 

กลุ่มประกันสุขภาพ สป. 

4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ 
      ด้านสุขภาพ 

๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกจังหวัดใน
เขตสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสนับสนุน
งานวิจัย 
2. เขตสุขภาพมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

43.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้
หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์  
(ร้อยละ 20) 
 

ส านักวิชาการสาธารณสุข 
สป. 



 

๒๘ 
 

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ 43 ตัว / KPI Service Plan 28 ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย /R2R ในระดับเขตสุขภาพ 
4. ระบบฐานข้อมูล/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงาน
ต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ 

คณะ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
5.1 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
      สิ่งแวดล้อม  
 

1. การส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่ ต้ นทางแหล่ งก า เนิ ดและการน าขยะไป 
ใช้ประโยชน์ 
2. การเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะ
ติดเชื้อ 
3. การเพ่ิมศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
และก ากับ ดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 กรมอนามัย 
ส านักบริหารการ
สาธารณสุข สป. 

5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ๑. การติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
      - สถานการณ์ในสภาวะปกต ิ
      - สถานการณ์ในช่วงเทศกาล 
2. การติดตามปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
3. การตรวจติดตามความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ใน
การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พ้ืนที่ ทั้งช่วงเทศกาลและตลอดปี 

 กรมควบคุมโรค 
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
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ป60

ตัวชี้วัด
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ธ.ค.
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60

เม.ย.
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พ.ค.
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มิ.ย.
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ก.ค.

60

ส.ค.

60

ก.ย.

60

2 1 อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน กรมอนามัย ประเทศ สนย.* ปละ 1 ครั้ง

3 2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย กรมอนามัย จังหวัด HDC 3 เดือน

4 3 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป กรมอนามัย จังหวัด HDC 3 เดือน

6 4 รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน กรมอนามัย จังหวัด HDC ปละ 2 ครั้ง

8 5  รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) กรมอนามัย จังหวัด HDC ปละ 1 ครั้ง

9 6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป กรมอนามัย จังหวัด สนย.* ปละ 1 ครั้ง

12 7 รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชน ผานเกณฑ

กรมอนามัย/

กรม สบส.

จังหวัด Evaluation  6 เดือน

14 8 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT)

 ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

กรมควบคุมโรค จังหวัด Hard Copy 3 เดือน

15 9 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา กรมควบคุมโรค จังหวัด TBcm Online 6 เดือน

18 10 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป กรมควบคุมโรค ประเทศ สนย.* ปละ 1 ครั้ง

19 11 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน กรมควบคุมโรค ประเทศ สนย.* ปละ 1 ครั้ง

20 12 อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม กรมควบคุมโรค จังหวัด HDC ปละ 1 ครั้ง

21 13 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย อย. จังหวัด Hard Copy 3 เดือน

25 14 รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (3

 month remission rate)

กรมการแพทย จังหวัด ระบบ บสต. 3 เดือน

26 15 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด อย. เขต Hard Copy 3 เดือน

27 16 รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่

กฎหมายกําหนด

กรม สบส. เขต Evaluation 3 เดือน

28 17 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital กรมอนามัย

กรมควบคุมโรค

จังหวัด Hard Copy 6 เดือน

30 18 รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) สนย. เขต Evaluation 3 เดือน

32 19 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได กรมควบคุมโรค เขต HDC ปละ 1 ครั้ง

33 20 รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

กรมควบคุมโรค จังหวัด HDC ปละ 1 ครั้ง

34 21 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง กรมการแพทย ประเทศ IPD 12แฟม / 43แฟม 6 เดือน

สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ .ศ. 2560
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36 22 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล กรม สบรส.

อย.

กรมวิทยฯ

เขต Hard Copy ปละ 1 ครั้ง

38 23 อัตราตายทารกแรกเกิด กรมการแพทย ประเทศ สนย.* 6 เดือน

40 24 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย ฯ จังหวัด HDC ปละ 1 ครั้ง

42 25 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ กรมสุขภาพจิต ประเทศ ทะเบียนราษฎร /

รง 506 S

ปละ 1 ครั้ง

45 26 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ กรมการแพทย ประเทศ สนย.* ปละ 1 ครั้ง

46 27 ลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก กรมการแพทย เขต Hard Copy 6 เดือน

49 28 รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m
2
/yr กรมการแพทย จังหวัด HDC 3 เดือน

50 29 รอยละของผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน กรมการแพทย จังหวัด HDC / 
โปรแกรม vision 

2000

6 เดือน

52 30 จํานวนการปลูกถายไตสําเร็จ กรมการแพทย เขต Hard Copy 3 เดือน

53 31 รอยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ กรมการแพทย เขต Evaluation ปละ 1 ครั้ง

56 32 อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) กรมการแพทย ประเทศ โปรแกรม IS WIN 6 เดือน

58 33 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA 

ขั้น 3

สบรส. เขต Evaluation ปละ 1 ครั้ง

59 34 รอยละของ รพ.สต. ในแตละอําเภอที่ผานเกณฑระดับการพัฒนาคุณภาพ สนย. เขต Evaluation ปละ 1 ครั้ง

72 35 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนได

ตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด

สบช. เขต Hard Copy ปละ 2 ครั้ง

ไตรมาส 2 ,3

74 36 รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life Index) 

และ Core Value "MOPH" ไปใช

สนย.

กลุมบริหารงานบุคคล

ประเทศ อื่นๆ ปละ 1 ครั้ง

78 37 รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด กรม สบส. ประเทศ อื่นๆ 3 เดือน

79 38 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA ศูนยปราบปรามการทุจริต จังหวัด Evaluation ปละ 1 ครั้ง

80 39 รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม สบรส. เขต Hard Copy 6 เดือน

83 40 รอยละของจังหวัดและหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล สนย. ประเทศ Evaluation 6 เดือน

88 41 รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินป 2560 สถาบันการแพทยฉุกเฉิน ประเทศ อื่นๆ 3 เดือน

92 42 รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน กลุมประกันสุขภาพ เขต อื่นๆ 3 เดือน

93 43 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน สํานักวิชาการ เขต Hard Copy ปละ 1 ครั้ง
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