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๔๙๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจ าปี 2560 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 จัดท าแผนการตรวจราชการฯ(ต.ค. – พ.ย. 59) 
1.1ประชุม TBM สตร. : -ก าหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ  

                                 เลขานุการ คกต.ในแต่ละคณะ 
                               - ก าหนดกรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการ 

สัปดาห์ 1 -2 ต.ค. 59 
 

 

สตร. สตป.  
กรมวิชาการ 

1.2 ประชุมร่วมกับกรม กอง เพื่อจัดท าแนวทางการตรวจราชการปี 2560 
(เน้นให้กรม/ส านักที่เก่ียวข้องเตรียม Template ตัวชี้วัดและประเด็นให้
พร้อม) 

 

14 ต.ค.59  สตร. สตป.  
กรมวิชาการ 

1.3รวบรวมรายชื่อจัดท าค าสั่ง คกต. 5คณะ  / คกต.แต่ละคณะประชุมเพื่อ
ก าหนดรายละเอียดประเด็น/แนวทางการตรวจราชการ 

 

17-31 ต.ค.59 สตป.คกต. 

1.4ประธาน คกต. แต่ละคณะ น าเสนอ กรอบประเดน็การตรวจราชการของแต่
ละคณะ ในการประชุม TBM (เพื่อพิจารณาร่วมกัน เพิ่มเติม) 

1, 8 พ.ย.59 ประธาน และเลขานุการ 
คกต. 5 คณะ 

1.5 เสนอแผนการตรวจราชการปี 2560 ต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติแผน 10 พ.ย. 59 หัวหน้าผู้ตรวจฯ 

1.6 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งผูท้ าหนา้ที่ตรวจราชการกรม และ ผู้ร่วมทีมตรวจฯ 
จากเขต/จังหวัด  (สป.) 

10 พ.ย.–25 พ.ย.59 สตป. 

1.7 จัดท าคู่มือแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 
2560 

8-15 พ.ย. 59 สตป. 

1.8ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจ าปี 2560 
     (Tele- Conference) 

30 พ.ย. 59 สตร. / สตป. 

1.9 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของเขต
สุขภาพที่ 1-12  

 ธ.ค. 59-ม.ค. 60 เขตสุขภาพที่  
1-12 

1.10 กรมวิชาการและส านักที่เกี่ยวข้องอบรมเตรียมความพร้อมของผู้ตรวจ
ราชการกรม ผู้ท าหนา้ที่ตรวจราชการและทีมสนบัสนุนการตรวจราชการ 

 

ธ.ค. 59 กรมวิชาการและ 
ส านักใน สป. 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการตรวจราชการฯ 
2.1 การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ( อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ) 

 รอบที่ 1 
 รอบที่ 2 

 
ม.ค.-มี.ค.60 
มิ.ย.-ส.ค.60 

  
ทีมตรวจราชการ 
ทีมตรวจราชการ 

ขั้นที่ 3 รายงานผลการตรวจราชการฯ 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ  ปีละ 2 รอบ     

     (1) ทีมตรวจราชการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อหัวหน้าทีม
ภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบหรือแต่ละไตรมาส 
(ตามความเหมาะสมของประเดน็ตรวจราชการ) 

รอบ 1 : ม.ค.-มี.ค.60 
รอบ 2: มิ.ย.-ส.ค.60 

ทีมตรวจราชการ 

     (2) หัวหน้าทีมตรวจราชการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการเสนอ
ต่อผู้บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบ 

รอบ 1 : เม.ย.60 
รอบ 2 : ส.ค.60 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 



๔๙๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(3) หัวหน้างานตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ (ตก.1,2,3 ) 

ส่งให้ส านักตรวจและประเมนิผล เพื่อส่งให้ คกต.5 คณะ ประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 ภายใน 30 
เม.ย.60 

รอบ 2 ภายใน 30 
ส.ค. 60 

หัวหน้างานตรวจ
ราชการ 

     (4) ส านักตรวจและประเมินผล รวบรวมรายงาน เพื่อประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.60 
รอบ 2 : ส.ค.60 

สตป. 

     (5) คณะกรรมการก าหนดแผนและตดิตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คกต.) 5 คณะ พิจารณา 
กลั่นกรอง ประมวล สรปุ และจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการตรวจ
ราชการในภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.-พ.ค.60 
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.60 

คกต. 
  
  
 

3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
(หมายเหตุ  สรุปผลรอบที่ 1 จัดภายในกระทรวงฯ 
              สรุปผลรอบที่ 2  จัดภายนอก  โดย ช่วงเชา้เป็นการน าเสนอ
สรุปผลของแต่ละคณะ (ปลัดเปน็ประธาน)   และช่วงบา่ยเปน็การชี้แจง
นโยบายกสธ. ป ี2561 ของ สนย. (รมว. เป็นประธาน) 

รอบ 1 : 15 พ.ค.60 
  รอบ 2 : 11 ก.ย.60 

สตป. 
สตป. สนย. 

3.3 เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร รอบ 1 : พ.ค.60 
รอบ 2 : ก.ย.60 

สตป. 

3.4 จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯปีงบประมาณ 2560และเผยแพร่ รอบ 1 : มิ.ย.60 
รอบ 2 : พ.ย.60 

คกต./สตป. 

4. การขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 

4.1 ทบทวนและปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข  

3-10 ต.ค. 59 สตป. 

4.2 ประชุมคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ    
หมายเหตุ  ประเด็นส าคัญที่ขบัเคลื่อน ได้แก่ 

1. ระบบการจัดท าแผนแนวทางการตรวจราชการ 
2.  ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ 

(ระบบสนบัสนุนการตรวจราชการ 
- การจัดเตรียมทีมและเตรียมความพร้อมของผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการ/ผูน้ิเทศงาน ของกรม/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ท าหนา้ทีต่รวจราชการ/สนับสนนุการ

ตรวจราชการ  (ด าเนินการโดย สตป.) 
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ 

เดือนละ 1 คร้ัง สตป.คกก.
ขับเคลื่อนฯ 

5. M&E งานนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข(1-2เรื่อง) เม.ย. – พ.ค. 60  

     - ด าเนินการหลังจากเสร็จสิน้การตรวจราชการรอบที่ 1  
     - สธน.เป็นหัวหนา้ทีมร่วมกบันักวิชาการจากกรมที่เก่ียวข้อง และสตป.  
ตรวจประเมินพื้นที่ (ไขว้เขต)  
     - เพื่อเป็นการกระตุ้น ติดตามประเมินผลความกา้วหน้าของการด าเนินงาน  
     - ด าเนินการในพื้นที่ เขตละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 วัน  
     - ผล M&E น าเสนอร่วมในการสรุปผลตรวจรอบ 1  

 สตร. CIPO  
สตป. 
กรมวิชาการ 



๔๙๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 รอบท่ี 1 และ 2 

 

เขต 
สุขภาพที ่

จังหวัด 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกต ิ

รอบท่ี 1 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 

รอบท่ี 2 

1 พะเยา 16 - 18 มกราคม 2560 12 – 14 มิถุนายน 2560 
เชียงราย 18 - 20 มกราคม 2560 14 – 16 มิถุนายน 2560 

 แม่ฮ่องสอน 24 – 27 มกราคม 2560 20 – 23 มิถุนายน 2560 
 น่าน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 26 – 28 มิถุนายน 2560  

แพร่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 28 – 30 มิถุนายน 2560 
เชียงใหม ่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 3 – 5 กรกฎาคม 2560 
ล าพูน 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 5 – 7 กรกฎาคม 2560 
ล าปาง 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 12 – 14 กรกฎาคม 2560 

2 ตาก 11-13 มกราคม 2560  
เพชรบูรณ ์ 18-20 มกราคม 2560  
พิษณุโลก 25-27 มกราคม 2560  
สุโขทัย 8-10 กุมภาพันธ์ 2560  
อุตรดิตถ ์ 15-17 กุมภาพันธ ์2560  

3 ก าแพงเพชร 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 6-8 มิถุนายน 2560 
 ชัยนาท 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 13-15 มิถุนายน 2560 
 นครสวรรค ์ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560 20-22 มิถุนายน 2560 
 พิจิตร 7-9 มีนาคม 2560 27-29 มิถุนายน 2560 
 อุทัยธาน ี 14-16 มีนาคม 2560 4-6 กรกฎาคม 2560 

4 สระบรุ ี 25-27 มกราคม 2560 24-26 พฤษภาคม 2560 
 ลพบุรี  8-10 กุมภาพันธ์ 2560 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 
 อ่างทอง 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 7-9 มิถุนายน 2560 

 สิงห์บุร ี 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
 นครนายก 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
 พระนครศรีอยุธยา 1-3 มีนาคม 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
 นนทบุรี  8-10 มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
 ปทุมธาน ี 15-17 มีนาคม 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 

5 ประจวบครีีขันธ์ 17-19 มกราคม 2560 2-4 สิงหาคม 2560 
สุพรรณบุร ี 25-27 มกราคม 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
สมุทรสงคราม 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
ราชบุร ี 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 28-30 มิถุนายน 2560 
นครปฐม 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
สมุทรสาคร 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
เพชรบุร ี 1-3 มีนาคม 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 
กาญจนบุร ี
 

8-10 มีนาคม 2560 26-28 กรกฎาคม 2560 
 
 



๕๐๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เขต 
สุขภาพที ่

จังหวัด 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกต ิ

รอบท่ี 1 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 

รอบท่ี 2 

6 
 
 
 

สระแก้ว 4-6 มกราคม 2560 7-9 มิถุนายน 2560 
ปราจีนบุร ี 11-13 มกราคม 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
ชลบุร ี 18-20 มกราคม 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
ระยอง 25-27 มกราคม 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
ฉะเชิงเทรา 8-10กุมภาพันธ์ 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
ตราด 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 
สมุทรปราการ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 26-28 กรกฎาคม 2560 
จันทบุร ี 8-10 มีนาคม 2560 2-4 สิงหาคม 2560 

7 
 
 

 

มหาสารคาม 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 7-9 มิถุนายน 2560 
ร้อยเอ็ด 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
กาฬสินธุ ์ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
ขอนแก่น 1-3 มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 

8 นครพนม 11-13 มกราคม 2560 7-9 มิถุนายน 2560 
สกลนคร 18-20 มกราคม 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
เลย 25-27 มกราคม 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
บึงกาฬ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
หนองบัวล าภ ู           15-17 กุมภาพันธ์ 2560          12-14  กรกฎาคม 2560 
หนองคาย           22-24 กุมภาพันธ์ 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 
อุดรธาน ี 1-3 มีนาคม 2560 26-28 กรกฎาคม 2560 

9 สุรินทร ์ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
ชัยภูม ิ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 28-30 มิถุนายน 2560 
บุรีรัมย ์ 1-3 มีนาคม 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
นครราชสมีา 8-10 มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 

10 มุกดาหาร 25-27 มกราคม 2560 7-9  มิถุนายน 2560 
อ านาจเจรญิ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
ยโสธร 8 - 10 มีนาคม 2560 21-23  มิถุนายน 2560 
ศรีสะเกษ 15-17 มีนาคม 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
อุบลราชธาน ี 22-24 มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 

11 กระบี ่ 25 – 27 มกราคม 2560  14 – 16 มิถุนายน 2560 
พังงา 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560  21 – 23 มิถุนายน 2560 
ภูเก็ต 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 28 – 30 มิถุนายน 2560 
ระนอง 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 5 – 7 กรกฎาคม 2560 
นครศรีธรรมราช 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 12 – 14 กรกฎาคม 2560 
สุราษฎร์ธาน ี 1 – 3 มีนาคม 2560 19 – 21 กรกฎาคม 2560 
ชุมพร 
 
 
 

8 – 10 มีนาคม 2560 26 – 28 กรกฎาคม  2560 



๕๐๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เขต 
สุขภาพที ่

จังหวัด 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกต ิ

รอบท่ี 1 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 

รอบท่ี 2 

12 นราธิวาส 11-13 มกราคม 2560 7-9  มิถุนายน 2560 
ยะลา 18-20 มกราคม 2560 14-16  มิถุนายน 2560 
ปัตตาน ี 25-27 มกราคม 2560 21-23  มิถุนายน 2560 
พัทลุง 8-10  กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
สตูล 15-17  กุมภาพันธ์ 2560 2-4 สิงหาคม 2560 
ตรัง 22-24  กุมภาพันธ์ 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
สงขลา 1-3 มีนาคม 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 

 

แบบรายงานผลการตรวจราชการปี 2560 



๕๐๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ .......................................................... 
      หัวข้อ..................................................................... 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
............................................................................................................................................................. 
 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมลู อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

  เป้าหมาย       
  ผลงาน       
  อัตรา/ร้อยละ       
  เป้าหมาย       
  ผลงาน       
  อัตรา/ร้อยละ       

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

...................................................................................................................................... ..................................

................................................................................................. ................................................................. ...... 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

 

แบบ ตก. 1 



๕๐๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

........................................................................................................................................................................

................................................................................. ................................................................................ ....... 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .................................. 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ .......................................................... 
หัวข้อ..................................................................... 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
............................................................................................................................................................. 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

 
ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

  เป้าหมาย      
  ผลงาน      
  อัตรา/ร้อยละ      
  เป้าหมาย      
  ผลงาน      
  อัตรา/ร้อยละ      

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การด าเนนิงาน

ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   

แบบ ตก. 2 



๕๐๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
...................................................................................... .......................................................................... ........ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ................................. 
 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการลงข้อมูลตามตารางในแบบ ตก. 1 และ 2 
ตารางในแบบ ตก.1                       
                                                                                                                  A 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมลู อ าเภอ 1 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

  เป้าหมาย       
  ผลงาน       
  อัตรา/ร้อยละ       
  เป้าหมาย       
  ผลงาน       
  อัตรา/ร้อยละ       

เนื่องจากช่วงเวลาการออกตรวจในพ้ืนที่ รอบที่ 1 จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว  จึงก าหนดให้ลงค่า
ผลงานของไตรมาส 1 ด้วย (คอลัมน์ A)  เพ่ือการวิเคราะห์เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  ซึ่ง
สามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามงานตาม PA ด้วย  ส่วนการลงพ้ืนที่ในรอบที่ 2 ก็มีก าหนดในช่วงไตรมาสที่ 
3 จึงใช้ข้อมูล   ไตรมาสที่ 2 เป็นตัวเปรียบเทียบ  
ตารางในแบบ ตก.2             
                                                                                                              B 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมลู จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

 
ภาพรวมเขต 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

  เป้าหมาย      
  ผลงาน      
  อัตรา/ร้อยละ      
  เป้าหมาย      
  ผลงาน      
  อัตรา/ร้อยละ      

  การสรุปภาพรวมเขต ตามแบบ ตก. 2 ก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  
  - รอบ 1 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 1 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ   
  - รอบ 2 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 2 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
 



๕๐๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
เป้าหมาย หมายถึง จ านวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะน ามาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด 
ผลงาน  หมายถึง  จ านวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่ก าหนด 
ร้อยละ/ อัตรา  หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนั้น 
ตัวอย่าง   ตัวชี้วัด “การเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี” 
            เป้าหมาย คือ จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีทั้งหมดในพื้นที ่
            ผลงาน    คือ จ านวนเด็กต่ ากว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ า 
            ประมวลผล  : อัตราต่อแสนประชากร  (ผลงาน / เป้าหมาย * 100,000) 



๕๐๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
แบบ ตก. 3 

 
แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60 
เขตตรวจราชการที่ ………. รอบท่ี……..... จังหวัด……………………………… 

 

ล าดับ 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ลงชื่อ.............................................................. 
  (............................................................) 

ต าแหน่ง................................................  
                      เขตสุขภาพที่........ 
             วันที่............................................... 

 

แบบ ตก.๓ 



 

แบบรายงานการตรวจราชการ 

คณะที่ 1 

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 



๕๑๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) ระดับเขต (ตก.2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 กลุ่มเดก็สตรีและเด็กปฐมวยั 
……………………………………………… 

ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการลงข้อมูลตามตารางในแบบ ตก. 1 และ 2 

ตารางในแบบ ตก.1             
A 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู อ าเภอ 1 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 

เป้าหมาย       
 ผลงาน       
 อัตราส่วน       

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝาก
ครรภค์รั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห ์

ร้อยละ 60 เป้าหมาย       
 ผลงาน       
 ร้อยละ       

3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ
คัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อแนะน า
WHO 

ร้อยละ 60 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       



๕๑๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 60 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

6. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

7. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

8. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
ระบบบริ การอนามั ยแม่ และ เด็ ก
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

หมายเหตุ : จังหวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ส่วนกลาเพื่อใช้วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 

เนื่องจากช่วงเวลาการออกตรวจในพ้ืนที่ รอบที่ 1 จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว  จึงก าหนดให้ลงค่าผลงานของไตรมาส 1 ด้วย (คอลัมน์ A)  เพ่ือการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการด าเนินงานซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามงานตาม PA ด้วย  ส่วนการลงพ้ืนที่ในรอบที่ 2 ก็มีก าหนดในช่วงไตรมาสที่ 3 จึงใช้
ข้อมูล ไตรมาสที่ 2 เป็นตัวเปรียบเทียบ  
 
 
 



๕๑๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ตารางในแบบ ตก.2             
 B 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 

เป้าหมาย      
 ผลงาน      
 อัตราส่วน      

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝาก
ครรภค์รั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห ์

ร้อยละ 60 เป้าหมาย      
 ผลงาน      
 ร้อยละ      

3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ
คัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อแนะน า
WHO 

ร้อยละ 60 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์ 
 

ร้อยละ 60 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      



๕๑๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

6. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 
 

 

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

7. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 20 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

8. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
ระบบบริ การอนามั ยแม่ และ เด็ ก
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

  การสรุปภาพรวมเขต ตามแบบ ตก. 2 ก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  
  - รอบ 1 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 1 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ   
  - รอบ 2 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 2 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
เป้าหมาย หมายถึง จ านวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะน ามาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด 
ผลงาน  หมายถึง  จ านวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่ก าหนด 
ร้อยละ/ อัตรา  หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนั้น 
ตัวอย่าง   ตัวชี้วัด “อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน” 
เป้าหมาย คือ จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
ผลงาน    คือ จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่ก าหนด  
 ประมวลผล: อัตราต่อแสนประชากร  (ผลงาน / เป้าหมาย * 100,000) 



๕๑๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพท่ี.................  ตรวจราชการวนัที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

2. สถานการณ์ 
................................................................................................................................................................... ............................................................................................

.................................................................................................................................................................... .........................................................................................................

....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................  

......................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ................... 

................................................................................................................................................................................................................................................. ............................

.................................................................................................................................................................................................................................... ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

 

แบบ ตก. 1 



๕๑๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู อ าเภอ1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 

เป้าหมาย       
 ผลงาน       
 อัตราส่วน       

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝาก
ครรภค์รั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห ์

ร้อยละ 60 เป้าหมาย       
 ผลงาน       
 ร้อยละ       

3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ
คัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อแนะน า
WHO 

ร้อยละ 60 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 60 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

6. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

7. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 20 เป้าหมาย       



๕๑๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู อ าเภอ1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

ผลงาน       
ร้อยละ       

8. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
ระบบบริ การอนามั ยแม่ และ เด็ ก
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       
ผลงาน       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 



๕๑๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
มาตรการ

ด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

1.การถ่ายทอด
นโยบายและ
การขับเคลื่อน
งาน 

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางถึง
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
1.2 ใช้กลไกการขับเคลื่ อนโดยMCHboard 
ร่วมกับ Service plan วิเคราะห์ วางแผนงาน 
โครงการ การก ากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯตาม
สภาพปัญหาพื้นที ่
1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการ
ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู้ปฏิบัติANC&LR 
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning)  และระบบส่งต่อ 
เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ 

  

2.การจัดการ
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
แ ล ะ ก า ร เ ฝ้ า
ระวัง 

 

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตาย
มารดาโดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดท า 
Conference caseวิเคราะห์แก้ปัญหา รวมถึง
การส่งกลับข้อมูลสู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย 
ภายใน 30 วัน 
2.2 มีข้อมูลการตายมารดา และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการเฝ้าระวังและวางแผนงาน 
2.3.มีรายงานการตายมารดา สา เหตุ  การ

 
 



๕๑๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

วางแผนแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 

3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภ์
และห้องคลอด ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแม่ปลอดภัย    
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการตายมารดา 

- ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย 
- มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิดให้บริการ 24 

ชั่วโมง หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือด 
- มียาจ าเป็นส าหรับห้องคลอด 3 ตัว ได้แก่

oxytocin  methergincytotec 
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงคลอดและการส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษา 
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดที่มีภาวะเสี่ยง ต้อง
ได้รับการติดตามเยี่ยมหลังคลอด 
3.5.สนับสนุนการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์
ตามชุดสิทธิประโยชน์ ตามโครงการฝากท้องทุกที่
ฟรีทุกสิทธิ์ 

 
 
 



๕๒๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

4 . ส่ ง เ ส ริ ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพ 

 

4.1 ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
ใ น ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ด้ ว ย ต น เ อ ง                                   
4.2 จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ เ พ่ือให้หญิง
ตั้งครรภ์มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 

. 

 
 

5.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
หญิ งตั้ ง ค ร รภ์
ของครอบครัว 
ชุมชน 

5.1 ทีมหมอครอบครั ว  (FCT)  ค้นหาหญิ ง
ตั้งครรภ์ส่งฝากท้องทันที และแนะน ากินยาเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก 
5.2 ชุ ม ชน  ท้ อ ง ถิ่ น มี ส่ ว น ร่ ว ม โ ดยจั ดท า
แผนพัฒนาแม่และเด็กองค์รวมในระดับต าบล                              
5.3 มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น สื่อ
บุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว โภชนาการ  ภาวะ
เสี่ยงฯ   
5.4 สามี/ญาติร่วมเข้าโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือการ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การถ่ายทอด
นโยบายและ
การขับเคลื่อน
งาน 

   

2.การจัดการ
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
แ ล ะ ก า ร เ ฝ้ า
ระวัง 

 

 
 

 

3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 
 

4 . ส่ ง เ ส ริ ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพ 

  
 



๕๒๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

5.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
หญิ งตั้ ง ค ร รภ์
ของครอบครัว 
ชุมชน 

 
 

 
 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................ ....... 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................................. ......................................................................................
............................................................................................................ .......................................................................................... ............................................................. .... 

 

     ผู้รายงาน..................................................................................... .. 
     ต าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 



๕๒๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
  อัตราส่วนการตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. .....................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 2 



๕๒๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 20 ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 

เป้าหมาย      
 ผลงาน      
 อัตราส่วน      

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝาก
ครรภค์รั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห ์

ร้อยละ 60 เป้าหมาย      
 ผลงาน      
 ร้อยละ      

3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการ
คัดกรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อแนะน า
WHO 

ร้อยละ 60 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์ 

ร้อยละ 60 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

6. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 65 เป้าหมาย      
ผลงาน      



๕๒๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

ร้อยละ      
7. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 20 เป้าหมาย      

ผลงาน      
ร้อยละ      

8. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
ระบบบริ การอนามั ยแม่ และ เด็ ก
คุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

1.การถ่ายทอด
นโยบายและ
การขับเคลื่อน
งาน 

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางถึง
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
1.2 ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย  MCHboard 
ร่วมกับ Service plan วิเคราะห์ วางแผนงาน 
โครงการ การก ากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯตาม
สภาพปัญหาพื้นที่ 
1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการ
ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู้ปฏิบัติANC&LR 
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning)  และระบบส่งต่อ 
เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ 

  

2.การจัดการ
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
แ ล ะ ก า ร เ ฝ้ า
ระวัง 

 

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตาย
มารดาโดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CEและการจัดท า 
Conference caseวิเคราะห์แก้ปัญหา รวมถึงการ
ส่งกลับข้อมูลสู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย 
ภายใน 30 วัน 

 
 



๕๒๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

2.2 มีข้อมูลการตายมารดา และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการเฝ้าระวังและวางแผนงาน 
2.3 มีรายงานการตายมารดา สาเหตุ การวางแผน
แก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 

3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภ์
และห้องคลอด ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแม่ปลอดภัย    
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการตายมารดา 

-ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย 
- มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิดให้บริการ 24 

ชั่วโมง หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือด 
- มียาจ าเป็นส าหรับห้องคลอด 3 ตัว ได้แก่ 

oxytocin  methergincytotec 
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงคลอดและการส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษา 
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดที่มีภาวะเสี่ยง ต้องได้รับ
การติดตามเยี่ยมหลังคลอด 
3.5 สนับสนุนการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์
ตามชุดสิทธิประโยชน์ ตามโครงการฝากท้องทุกที่
ฟรีทุกสิทธิ์ 

 
 
 



๕๒๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

4 . ส่ ง เ ส ริ ม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพ 

 

4.1 ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง                                    
4.2 จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์
มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 

 
 

5.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
หญิ งตั้ ง ค ร รภ์
ของครอบครัว 
ชุมชน 

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิงตั้งครรภ์
ส่งฝากท้องทันที และแนะน ากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก 
5.2 ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยจัดท าแผนพัฒนา
แ ม่ แ ล ะ เ ด็ ก อ ง ค์ ร ว ม ใ น ร ะ ดั บ ต า บ ล                              
5.3 มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล 
เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว โภชนาการ  ภาวะเสี่ยงฯ   
5.4 สามี/ญาติร่วมเข้าโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือการดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 



๕๒๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
มาตรการด าเนินงาน

ในพื้นที่ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การถ่ายทอด
นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงาน 

   

2.การจัดการระบบ
ข้ อ มูลและการ เฝ้ า
ระวัง 

 
 

 

3.พัฒนาระบบบริการ
และการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 
 

4.ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ 

  
 

5.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพ
ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ข อ ง
ครอบครัว ชุมชน 

 
 

 
 

 
 

 



๕๓๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ........................................................................................................... ........ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ....................................................................................... ....................................... ... 
 

     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๕๓๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) ระดับเขต (ตก.2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 กลุ่มเดก็ปฐมวยั 0-5 ปี 
……………………………………………… 

ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการลงข้อมูลตามตารางในแบบ ตก. 1 และ 2 

ตารางในแบบ ตก.1             
A 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู อ าเภอ1 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนไดร้ับการตรวจคดั
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า 
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 
30 วัน 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       



๕๓๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู อ าเภอ1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

4. ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า2,500 
กรัม 

ไม่เกินร้อยละ 7 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

5. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ระหว่างคลอด 

ไม่เกิน 25 ต่อการเกิด
มีชีพพันคน 

เป้าหมาย       
ผลงาน       

อัตราส่วน       
6. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 28 วัน 
ไม่เกิน 5 : 1000 ทารก

เกิดมีชีพ 
เป้าหมาย       
ผลงาน       

อัตราส่วน       
7. ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 

6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป้าหมาย       

ผลงาน       
ร้อยละ       

๘. ร้อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

 
หมายเหตุ : จังหวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ส่วนกลาเพื่อใช้วิเคราะห์การด าเนินงาน 
 



๕๓๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เนื่องจากช่วงเวลาการออกตรวจในพ้ืนที่ รอบที่ 1 จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว  จึงก าหนดให้ลงค่าผลงานของไตรมาส 1 ด้วย (คอลัมน์ A)  เพ่ือการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการด าเนินงานซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามงานตาม PA ด้วย  ส่วนการลงพ้ืนที่ในรอบที่ 2 ก็มีก าหนดในช่วงไตรมาสที่ 3 จึงใช้
ข้อมูล   ไตรมาสที่ 2 เป็นตัวเปรียบเทียบ  
 
ตารางในแบบ ตก.2             
 B 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนไดร้ับการตรวจคดั
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า 
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 
30 วัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

4. ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า2,500 
กรัม 

ไม่เกินร้อยละ 7 เป้าหมาย      
ผลงาน      



๕๓๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

ร้อยละ      
5. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

ระหว่างคลอด 
ไม่เกิน 25 ต่อการเกิด

มีชีพพันคน 
เป้าหมาย      
ผลงาน      

อัตราส่วน      
6. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 28 วัน 
ไม่เกิน 5 : 1000 ทารก

เกิดมีชีพ 
เป้าหมาย      
ผลงาน      

อัตราส่วน      
7. ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 

6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป้าหมาย      

ผลงาน      
ร้อยละ      

๘. ร้อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

  การสรุปภาพรวมเขต ตามแบบ ตก. 2 ก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  
  - รอบ 1 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 1 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ   
  - รอบ 2 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 2 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
 
 
 



๕๓๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าหมาย หมายถึง จ านวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะน ามาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด 
ผลงาน  หมายถึง  จ านวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่ก าหนด 
ร้อยละ/ อัตรา  หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนั้น 
ตัวอย่าง   ตัวชี้วัด “อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน” 
เป้าหมาย คือ จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
ผลงาน    คือ จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่ก าหนด  
 ประมวลผล: อัตราต่อแสนประชากร  (ผลงาน / เป้าหมาย * 100,000) 



๕๓๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพท่ี.................  ตรวจราชการวนัที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 

 
2. สถานการณ์ 

...............................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... ..................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........
..................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ตก. 1 



๕๓๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนไดร้ับการตรวจคดั
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า 
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 
30 วัน 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

4. ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า2,500 
กรัม 

ไม่เกินร้อยละ 7 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

5. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ระหว่างคลอด 
 

ไม่เกิน 25 ต่อการเกิด
มีชีพพันคน 

เป้าหมาย       
ผลงาน       

อัตราส่วน       



๕๓๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

6. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 28 วัน 

ไม่เกิน 5 : 1000 ทารก
เกิดมีชีพ 

เป้าหมาย       
ผลงาน       

อัตราส่วน       
7. ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 

6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป้าหมาย       

ผลงาน       
ร้อยละ       

๘. ร้อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
 
มาตรการ

ด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

1.ระบบบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard 
ประชุม ร่วมกับ Service plan สาขาเด็ก
และคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด 
เพ่ือวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการ

  



๕๓๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทุก 3 เดือน 
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็ก
อย่างองค์รวม 
1.3 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร 
      - อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
        ป ฐ ม วั ย ป ร ะ จ า โ ร ง พ ย า บ า ล 
      - อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ค รู พ่ี เ ลี้ ย ง เ ด็ ก 
      - อบรมหลักสูตรมิสนมแม่โรงพยาบาล   
        ชุมชน 
      - อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตาม 
        กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ 
1.4 มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
 



๕๔๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

2.ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ 

 

2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2.2 มีการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพ
เด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก 
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยง
ดูเด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้น
ให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแล
สุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC
และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ส่งทีมประเมิน
มาตรฐานระดับจังหวัดประเมินซ้ า  ส่งผล
การประเมินฯไปยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุ่ม
ประเมินและรับรองมาตรฐานฯ 
2.5 การสร้ า งการมีส่ วนร่ วมของภาคี
เครือข่าย 
 
 

 
 



๕๔๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

3.การส่งเสริม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปัจจัยเสี่ ยง
เด็กปฐมวัย 

3.1 มีแผนการสอนพ่อ แม่ ผู้ เลี้ยงดูเด็ก
( โ รง เรี ยนพ่อแม่ )  การ เลี้ ย งดู เด็ กด้ วย
กระบวนการ  กิน กอด เล่น เล่า  ในหน่วย
บริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาล และครอบครัว ด้วยสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 
3.2  จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเล่น
ตามรอยพระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด้วยสื่อ
ท้องถิ่น  สื่อบุคคล เน้น  การเลี้ยงดูเด็กด้วย
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT)เยี่ยมบ้าน  
ค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนสงต่อเข้ารับ
การประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัย
พัฒนาการล่ า ช้ า ขึ้ นทะ เบี ยนกระตุ้ น
พัฒนาการ 

 
 
 

4.การจั ดการ
ระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ ยง 
(ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≥2,500กรัม และ
ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน) โดยใช้คู่มือ
ประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่ม

 
 



๕๔๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

เสี่ยง (DAIM) 
4.2  มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก  43 
แฟ้มสรุปวิเคราะห์ 3 เดือน 
มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช้ประกอบ
วิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและการป้องกัน 
ได้แก่ 
1) ทารกคลอดก่อนก าหนด  
2) ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≥2,500กรัม  
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  
4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 
เดือน 
5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า, 
การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า   
6) ภาวะโภชนาการ  
7) สุขภาพช่องปาก  
8) การได้รับวัคซีนตามวัย เป็นต้น 
4.4 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยปี 2559  โดยการส ารวจ
ศูนย์อนามัยร่วมจังหวัด 

 
 



๕๔๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 
 

 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พืน้ที ่

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ระบบบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

   

2.ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ 

 
 

 

3.การส่งเสริม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปัจจัยเสี่ ยง
เด็กปฐมวัย 

 

 

 
 
 

4.การจั ดการ
ระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง 

  
 



๕๔๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................. .........................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. ..................................................................... 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................................ ........................................................... ............................................................ .... 

 

    ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

           โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 

2. สถานการณ์ 
..................................................................................................................................................................................................................... ..................................................
................................................................................................................................................................................... ....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... ..................................................
..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 2 



๕๔๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคนไดร้ับการตรวจคดั
กรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า 
ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 
30 วัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

4. ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า2,500 
กรัม 

ไม่เกินร้อยละ 7 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

5. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 25 ต่อการเกิด เป้าหมาย      



๕๔๗ 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เป้าหมาย รายการข้อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

ระหว่างคลอด 
 
 

มีชีพพันคน ผลงาน      
อัตราส่วน      

6. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 28 วัน 

ไม่เกิน 5 : 1000 ทารก
เกิดมีชีพ 

เป้าหมาย      
ผลงาน      

อัตราส่วน      
7. ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 

6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป้าหมาย      

ผลงาน      
ร้อยละ      

๘. ร้อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

 
 
 
 
 
 



๕๔๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 

 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

1.ระบบบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard 
ประชุม ร่วมกับ Service plan สาขาเด็ก
และคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด 
เพ่ือวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทุก 3 เดือน 
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็ก
อย่างองค์รวม 
1.3 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร 
      - อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
        ปฐมวัยประจ าโรงพยาบาล 
      - อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ค รู พ่ี เ ลี้ ย ง เ ด็ ก 
      - อบรมหลักสูตรมิสนมแม่ 
        โรงพยาบาลชุมชน 

  



๕๔๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

      - อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตาม 
        กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ 
1.4 มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

2.ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ 

 

2.1 หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
2.2 มีการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพ
เด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก 
2.3 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยง
ดูเด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้น
ให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวังพัฒนาการ การ
เจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแล
สุขภาพของลูกและบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC
และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ส่งทีมประเมิน
มาตรฐานระดับจังหวัดประเมินซ้ า  ส่งผล
การประเมินฯไปยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุ่ม
ประเมินและรับรองมาตรฐานฯ 

 
 



๕๕๐ 
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

2.5 การสร้ า งการมีส่ วนร่ วมของภาคี
เครือข่าย 

3.การส่งเสริม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปัจจัยเสี่ ยง
เด็กปฐมวัย 

3.1 มีแผนการสอนพ่อ  แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
( โ รง เรี ยนพ่อแม่ )  การ เลี้ ย งดู เด็ กด้ วย
กระบวนการ  กิน กอด เล่น เล่า  ในหน่วย
บริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาล และครอบครัว ด้วยสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเล่น
ตามรอยพระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด้วยสื่อ
ท้องถิ่น  สื่อบุคคล เน้น  การเลี้ยงดูเด็กด้วย
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยมบ้าน  
ค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนสงต่อเข้ารับ
การประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัย
พัฒนาการล่ า ช้ า ขึ้ นทะ เบี ยนกระตุ้ น

 
 
 



๕๕๑ 
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

พัฒนาการ 

4.การจั ดการ
ระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ ยง 
(ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≥2,500 กรัม และ
ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน) โดยใช้คู่มือ
ประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่ม
เสี่ยง (DAIM) 
4.2  มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก  43 
แฟ้มสรุปวิเคราะห์ 3 เดือน 
มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช้ประกอบ
วิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและการป้องกัน 
ได้แก่ 
1) ทารกคลอดก่อนก าหนด  
2) ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≥2,500กรัม  
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  
4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 
เดือน 
5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า , 
การแก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า   
6) ภาวะโภชนาการ  
7) สุขภาพช่องปาก  
8) การได้รับวัคซีนตามวัย  เป็นต้น 

 
 



๕๕๒ 
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์ (small success) 

4.4 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยปี 2559  โดยการส ารวจ
ศูนย์อนามัยร่วมจังหวัด 

 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
มาตรการ

ด าเนินงานใน
พื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ระบบบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

   

2.ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ 

 
 

 

3.การส่งเสริม
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่ดี และ

 

 

 
 
 



๕๕๓ 
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ลดปัจจัยเสี่ ยง
เด็กปฐมวัย 

4.การจั ดการ
ระบบข้อมูลและ
การเฝ้าระวัง 

  
 

 
 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ................................................................................................................ ........ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................................. .....................................................................................
......................................................................................... ......................................................................................................... .................................................................. ... 
 

     ผู้รายงาน.................................................................. ..................... 
     ต าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 



๕๕๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

แบบรายงานการตรวจราชการ  
จังหวัด.......................... เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่…........................ 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุม้ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
………………………………………………………………… 

ประเด็นการตรวจราชการ : เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
  

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 

(1) 
ข้อสังเกต ปัญหา 

อุปสรรค 
(2) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

(3) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร 

(4) 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 

1. เขตสุขภาพและจังหวัดมีการ
ถ่ายทอดนโยบายและแนว
ทางการส่งเสริมเด็กวัยเรียน   
สูงดีสมส่วนและการแกป้ัญหา
เด็กอ้วนกลุ่มสี่ยงให้แก่พ้ืนที่  

   

2. แผนงานโครงการส่งเสริมเด็ก
สูงดีสมส่วน และการแก้ปัญหา
เด็กอ้วนกลุ่มสี่ยง โดย PM   
วัยเรียนจังหวัด หรือ PM     
วัยเรียนอ าเภอ 

   

3. การถ่ายทอดโปรแกรม       
นักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน 
(Smart Kids Coacher: SKC)   
สู่โรงเรียนเป้าหมายและ    
สถานบริการสาธารณสุข 

   

4. การรณรงค์และสื่อสารในพ้ืนที ่
4.1 การดื่มนมทุกวันอย่าง
น้อย วันละ 2 แก้ว 

4.2 การมีกิจกรรมทางกาย     
ทุกวันอย่างน้อย 60 นาที 

   

 

      

ตก. 1 : รายงานระดับจังหวัด  
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ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 
(1) 

ข้อสังเกต ปัญหา 
อุปสรรค 

(2) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

(3) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร 

(4) 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 

1. โรงเรียนที่มีเด็กภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วน ร้อยละ10 คัดกรอง
และจัดการน้ าหนัก 
   -เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจ 
obesity sign  
1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ 3) 
นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วย
ครอบครัว 
   -การส่งต่อเข้าระบบ Service 
plan และคลินิก DPAC 

   

2. รายงานผลจ านวนเด็กอ้วนกลุ่ม 
เสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ 
เข้าระบบ service plan 

   

3. ระบบฐานข้อมูลภาวะ 
โภชนาการเด็กวัยเรียน และ
การน าข้อมูลไปใช้ในการ
จัดการปัญหาในพ้ืนที่ 

   

4. รายงานภาวะโภชนาการ 
เด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 ผ่าน 
ระบบ HDC 

   

5. การติดตามผลการชั่งน้ าหนัก
วัดส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง 
-ภาคเรียนที่ 1: พ.ค.-ก.ค. 
-ภาคเรียนที ่2: ต.ค.-ธ.ค. 
เน้น 1) ความครอบคลุม 
      2) มาตรฐานการใช้   
         เครื่องมือและวิธีการ  
         ประเมิน 

   

 

 

 

 



๕๕๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด ประเด็นการ

ประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน 

1. แผนงาน และกิจกรรม
ส าคัญ การส่งเสริมเด็ก 
สูงดีสมส่วน และแก้ไข
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
(อ้วน ผอม เตี้ย) ระดับ
จังหวัดและอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
แผนงาน ระดับจังหวัด  

(ชื่อแผนงาน) 
ระดับอ าเภอ 
(ชื่อแผนงาน) 

1.ส่งเสริมเด็กสูงดี    
  สมส่วน 

  

2.แก้ไขปัญหา 
  2.1 เด็กเร่ิมอ้วน  
       และอ้วน 

  

  2.2 เด็กผอมเต้ีย   
 

2.กิจกรรมส าคัญ/กระบวนการด าเนินงาน : ระดับจังหวดัและระดับ   
   อ าเภอ 

กระบวนการ กิจกรรมส าคัญ 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

1.ส่งเสริมเด็กสูงดี    
  สมส่วน 

  

2.แก้ไขปัญหา 
  2.1 เด็กเร่ิมอ้วน  
       และอ้วน 

  

  2.2 เด็กผอมเต้ีย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

2. ภาวะโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ความครอบคลมุของการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
  ภาคเรียนท่ี .................. ปีการศกึษา ....................... 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ในพื้นที่ 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
การชั่ง นน.และวัด สส. 

(คน) 

ความครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

   

2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมส่วน เริ่มอ้วนและอ้วน ผอม เต้ีย 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

        

3. เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 2 ภาคเรียน 
   3.1 สูงดีสมส่วน (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) และสว่นสูงตาม  
         เกณฑ์อายุ H/A) ในคนเดียวกัน ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    

   3.2 ภาวะเร่ิมอว้นและอว้น (น้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) ) 
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    

   3.3 ภาวะผอม (น้ าหนักตามเกณฑอ์าย ุ(W/H) ) 
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    

   3.4 ภาวะเต้ีย (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) ) 
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

3. การคัดกรอง ส่งต่อ
เด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยง
จากสถานศึกษาเข้า
ระบบ Service plan 
และคลินิก DPAC 
 
 
 

 1.จ านวนโรงเรียนมีการคดักรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุม่เสีย่ง      
    ...............................แห่ง 
2.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรยีน (ข้อ1) ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ 
  จ านวน.......................คน 

3.จ านวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่รับส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข 
รพศ./รพท. 

(คน) 
รพช. 
(คน) 

รพ.สต. 
(คน) 

คลินิก DPAC 
(คน) 

     

4. โรงเรียนในพ้ืนที่มี
กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่มุ่งเน้นเพ่ือ
เด็กสูงดีสมส่วน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียน

ทั้งหมดในพื้นที่  
(แห่ง) 

จ านวนโรงเรียนที่มี
กระบวนการ/กิจกรรม
มุ่งเน้นเพื่อเด็กสูงดีสมส่วน 
(ด าเนินงานตาม 5 
ข้ันตอน:ตามรายละเอียด
แนบท้าย)               
             (แห่ง) 

 
 
 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาขยาย
โอกาส 

  
 

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.-3)    
 

5. การคัดกรอง ส่งต่อ
เด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยง
จากสถานศึกษาเข้า
ระบบ Service plan 
และคลินิก DPAC 

 1.จ านวนโรงเรียนมีการคดักรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุม่เสีย่ง      
    ...............................แห่ง 
2.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรยีน (ข้อ1) ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ 
  จ านวน.......................คน 
3.จ านวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่รับส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข 

รพศ./รพท. 
(คน) 

รพช. 
(คน) 

รพ.สต. 
(คน) 

คลินิก DPAC 
(คน) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

ส่วนที่ 4 ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................................... ........

........................................................................................................................... ................................................... 
     ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสานหรือด าเนินการต่อ 

   
   
   
   

   
 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................. ............................ 
 

ผู้รายงาน  ชื่อ........................................สกุล..................................ต าแหน่ง...........................โทร...................... 
e-mail :............................................................ วัน / เดือน / ปี................................................................... 

 

 

 

 

 



๕๖๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 (เอกสารแนบท้าย) 

กระบวนการที่มุ่งเน้นเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

ขั้นตอน รายละเอียดกระบวนการ 

1. โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และจัดท าแผนการส่งเสริมควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะ 
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการทุกระดับ: สูงดีสมส่วน อ้วน ผอม เตี้ย และน าข้อมูลไปใช้ใน
การจัดการปัญหา                  

3. 3.1 โรงเรียนมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และรายงานสถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง  
     - รายงานรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559    
     - รายงานรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
3.2 โรงเรียนมีการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559) เพ่ือดูแนวโน้มของสถานการณ์ภาวะโภชนาการทั้ง 2 ภาคเรียน 

4. 
 

โรงเรียนมีการด าเนินการดังนี้ 
 4.1 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน 
 4.2 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย) 
 4.3 มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง  โดยการตรวจ obesity sign 1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ  
      3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว และส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข (service plan)   
      หรือคลินิก DPAC (ตามรายละเอียดในคู่มือการคัดกรอง) 
 4.4 ติดตามและรายงานผล ส่งสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5. โรงเรียนมีรายงานจ านวนแกนน านักเรียนด้านการจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน  (Smart Kids Leader) 
 

 
 

 
 
 
 
 
                 

 

 

 

 

 



๕๖๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
หัวข้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ  

(cavity free) 
จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

…………………………………………………… 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
1.2 ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

2. สถานการณ์สภาวะช่องปากและพฤติกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

กลุ่มอายุ 
ตัวช้ีวัดสภาวะ 
ทันตสุขภาพ 

อ าเภอ.... อ าเภอ.... อ าเภอ.... อ าเภอ.... จังหวัด....... 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
๑๘ เดือน ร้อยละเด็ก

ปราศจากฟันผุ 
              

 

ร้อยละเด็ก
ได้รับการแปรง
ฟันจาก
ผู้ปกครอง 

              

 

3 ปี ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 

              
 

6 ปี (ป.1)  ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันน้ านม 

              
 

ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันถาวร 

              
 

12 ปี  ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันถาวร 

              
 

ร้อยละเด็กฟันดี
ไม่มีผุ (cavity 
free) 

              
 

 ร้อยละเด็กมี
สภาวะเหงือก
อักเสบ 

              
 

 ร้อยละเด็ก
แปรงฟันก่อน
นอนทุกวัน 

              
 

หมายเหตุ : ในการตรวจราชการครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูล ปี 2558 – 2560 
 
 
 

แบบ ตก. 1 



๕๖๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
....... 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1.กลุ่มอายุ 0-2 ปี 
1 ร้อยละของเด็ก0-

2 ปี  ผู้ ปกครอง
ได้รับการฝึกแปรง
ฟั น โ ด ย ล ง มื อ
ปฏิบัติ 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

2 ร้อยละของเด็ก 0-
2 ปีเคลือบ/ทา
ฟลูออไรดเ์ฉพาะที ่

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
อ าเภอ 
....... 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

2.กลุ่มอายุ 3-5 ปี 
1 ร้อยละของเด็ก 3-

5 ปีไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

2 ร้อยละของเด็ก 3-
5 ปีเคลือบ/ทา
ฟลูออไรดเ์ฉพาะที ่

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

3 ร้อยละของ ศพด.
มีกิจกรรม 
แปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันทุก

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/       



๕๖๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
....... 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

วันด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด ์

ร้อยละ 

วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
....... 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

3.กลุ่มอายุ 12 ป ี
1 ร้อยละของเด็ก

อาย ุ6 ปีไดร้ับการ
เคลือบหลุมร่อง
ฟัน 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

2 ร้อยละของเด็ก
อาย ุ6-12 ปี
ได้รับบริการ 
ทันตกรรม 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

3 ร้อยละของ
โรงเรียนปลอด
น้ าอัดลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบ
และเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของ
น้ าตาลเกิน 5% 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



๕๖๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

............................................................................................................................................ ............................

....................................................................................................... ......................................................... ........ 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ... 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .................. 

 
     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
หัวข้อ พัฒนาคณุภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ  

(cavity free) 
เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

…………………………………………………… 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
  1.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
  1.2 ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
  1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

2. สถานการณ์สภาวะช่องปากและพฤติกรรม 
............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. .......................................................... .. 
 

กลุ่มอายุ 
ตัวชี้วัดสภาวะ 
ทันตสุขภาพ 

จังหวัด.... จังหวัด.... จังหวัด.... จังหวัด.... ภาพรวมเขต 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
๑๘ เดือน ร้อยละเด็ก

ปราศจากฟันผุ 
              

 

ร้อยละเด็ก
ได้รับการแปรง
ฟันจาก
ผู้ปกครอง 

              

 

3 ปี ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 

              
 

6 ปี (ป.1)  ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันน้ านม 

              
 

ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันถาวร 

              
 

12 ปี  ร้อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันถาวร 

              
 

ร้อยละเด็กฟันดี
ไม่มีผุ (cavity 
free) 

              
 

 ร้อยละเด็กมี
สภาวะเหงือก
อักเสบ 

              
 

 ร้อยละเด็ก
แปรงฟันก่อน
นอนทุกวัน 

              
 

หมายเหตุ : ในการตรวจราชการครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูล ปี 2558 – 2560 
 
 

แบบ ตก. 2 



๕๖๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

จังหวัด 
....... 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

จังหวัด 
...... 

 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1.กลุ่มอายุ 0-2 ปี 
1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง

เด็ก 0-2 ปี 
ผู้ปกครอง
ได้รับการฝึก
แปรงฟันโดย
ลงมือปฏิบัต ิ

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

2 ร้อยละของ
เด็ก 0-2 ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด ์
เฉพาะที ่

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

วิเคราะห์ มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
จังหวัด 
....... 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

จังหวัด 
...... 

 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

2.กลุ่มอายุ 3-5 ปี 
1 ร้อยละของ

เด็ก 3-5 ปี
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

2 ร้อยละของ
เด็ก 3-5 ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์
เฉพาะที ่
 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      



๕๖๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

จังหวัด 
....... 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

จังหวัด 
...... 

 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

3 ร้อยละของ
ศพด.มี
กิจกรรม 
แปรงฟันหลัง
อาหาร
กลางวันทุกวัน
ด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด ์

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

วิเคราะห์ มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

จังหวัด 
....... 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

จังหวัด 
...... 

 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

3.กลุ่มอายุ 12 ป ี
1 ร้อยละของ

เด็กอายุ 6 ปี
ได้รับการ
เคลือบหลุม
ร่องฟัน 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

2 ร้อยละของเด็ก
อาย ุ6-12 ปี
ได้รับบริการ 
ทันตกรรม 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

3 ร้อยละของ
โรงเรียนปลอด
น้ าอัดลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบ
และเครื่องดื่มที่
มีส่วนผสมของ
น้ าตาลเกิน 5% 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

วิเคราะห์ มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๕๖๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ..... 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
   
   

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 

 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 

 
     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๕๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพท่ี.................  ตรวจราชการวนัที่........................................... 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
    ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น เน้นการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า 
     หมายเหตุ: ต้องเป็นทีมใหม่จากปีที่ผา่นมา หรือทีมเดิมที่ระยะเวลาการรับรองสิน้สุดลงและได้มีการด้าเนนิงานใหม่ 

๒. สถานการณ์ 
 จ้านวนการจมน้้าเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตของเด็กจ้าแนกรายอ้าเภอ  
 ปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้้าในภาพรวมของจังหวัด 
 มาตรการหรือจ้านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า ที่มีการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา  

๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์/การตรวจติดตาม/ผลการด าเนินงาน  
 

การตรวจติดตาม ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนนิงาน (ระดับจังหวัด) 
รอบที่ 1 
1. จังหวัดมีการวิเคราะห์และนา้เสนอข้อมูล

การจมน้้าเปน็รายอ้าเภอย้อนหลัง 5 ปี 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  มีข้อมูลในเชิงปริมาณ 
 มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ไม่มีข้อมูล 

 

2. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดา้เนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้้า ตามองค์ประกอบ
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

หมายเหต ุ
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) หมายถึง ทีมที่มีการ
ด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าในรูปแบบสหสาขา และ
ใช้ทรัพยากรที่ มี ในพื้ นที่  โดยมีการด้า เนินงาน
อย่างน้อย 6 องค์ประกอบดังนี ้
1) สถานการณ์และข้อมูล ย้อนหลัง 5 ป ี 

 (ปริมาณและคุณภาพ) 
2) การจัดการแหล่งน้้าเส่ียง (3 แห่ง) 
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)  
    (สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้าเส่ียง    
   และจัดการส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ)  
4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถานบรกิารสาธารณสุข/

ชุมชน (3 แห่ง) 
5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้า้เพือ่เอาชีวิตรอด 

(มีครูสอน ๕ คน และเด็กได้เรียน 100 คน) 
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ทุก 4 เดือน) 
 
 

  มีการสนับสนุน/กระตุ้น 
 ไม่มีการสนบัสนุน/กระตุ้น 

แบบ ตก. 1 



๕๗๐ 

 

การตรวจติดตาม ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนนิงาน (ระดับจังหวัด) 
 
๓. ทุกอ้าเภอมีทีมผู้ก่อการดีด้าเนินการ 

ในองค์ประกอบที่ 1 – 3 ดังนี ้
๑)  สถานการณ์และขอ้มูล ยอ้นหลัง 5 ปี  
    (ปริมาณและคุณภาพ) 
2) การจัดการแหล่งน้้าเส่ียง (3 แห่ง) 
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)      
    (สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้า    
   เส่ียง และจัดการส่ิงแวดล้อมภายในและ    
   ภายนอกศูนย์ฯ)  

 
 
 

 การค านวณผลงาน:  
อ าเภอที่ด าเนินการครบ ๓ องค์ประกอบ x ๑๐๐ 

จ านวนอ าเภอที่มีในจังหวัด  
 

ประเด็น จ านวน 
(อ าเภอ) 

ผลงาน 
(%) 

๑) อ าเภอที่มีในจังหวัด 
 

  

๒) อ าเภอที่ด าเนินการครบ  
    ๓ องคป์ระกอบ 

 

 

รอบที่ 2 
1. จ้านวนทีมผู้ก่อการดี* ในแต่ละจังหวัด   
ตามที่ก้าหนด ดงันี ้

- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่เสี่ยง
ปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ 50 ของ
จ้านวนอ้าเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อยอา้เภอละ 1 ทีม 

- เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว): มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อย 1 ทีม 

* ผู้ก่อการดีต้องด้าเนินการครบ 6 องค์ประกอบ 
 

 จ านวนทีมผู้ก่อการดี (ทีมใหม่ป ี๖๐) …………….. ทีม  
ครอบคลุม..............................อ าเภอ 
 

2. จ้านวนการเสียชีวิตลดลงตามที่ก้าหนด 
 - พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20 
 - พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 10  

    - พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อย 1 คน 
 

  

เป้าหมาย 
การเสียชีวิต (คน) 

(๑) 

จ านวน 
การเสียชีวิต (คน) 

(๒) 

ลดลง/เพิ่มขึ้น 
(คน)** 
(๒) - (๑) 

   
 

** + หมายถึง มีจ านวนการเสียชีวิตมากกวา่ค่าเป้าหมาย 
   - หมายถึง มีจ านวนการเสียชีวิตน้อยกว่าค่าเปา้หมาย 

 

๔. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
    (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 

............................................................................................................................. ............................................................ 

........................................................................................................................................................... ..............................  
 

๕. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
   

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด้าเนินการต่อ 

   

 
 

 

 
 



๕๗๑ 

 

๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 
............................................................................................... ............................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 

๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... ........... 

 

      
 
 

ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต้าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 
 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
    ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น เน้นการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า 
     หมายเหตุ: ต้องเป็นทีมใหม่จากปีที่ผา่นมา หรือทีมเดิมที่ระยะเวลาการรับรองสิน้สุดลงและได้มีการด้าเนนิงานใหม่ 

๒. สถานการณ์ 
 จ้านวนการจมน้้าเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตของเด็กจ้าแนกรายจังหวัด 
 ปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้้าในภาพรวมของเขต 
 มาตรการหรือจ้านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า ที่มีการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา       

ในภาพรวมของเขต 

๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์/การตรวจติดตาม/ผลการด าเนินงาน  
    จังหวัดในเขตรับผิดชอบ.......................จังหวัด 
 

การตรวจติดตาม ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนนิงาน (ภาพเขต) 
รอบที่ 1 
๑. จังหวดัมีการวิเคราะห์และนา้เสนอข้อมูล

การจมน้้าเปน็รายอ้าเภอย้อนหลัง 5 ปี 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  มีข้อมูลในเชิงปริมาณ....................จงัหวัด 
 มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ.........จังหวัด 
 ไม่มีข้อมูล.............จังหวัด 

๒. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดา้เนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้้า ตามองค์ประกอบ
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

หมายเหต ุ
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) หมายถึง ทีมที่มีการ
ด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าในรูปแบบสหสาขา และ
ใช้ทรัพยากรที่ มี ในพื้ นที่  โดยมีการด้า เนินงาน
อย่างน้อย 6 องค์ประกอบดังนี ้
1) สถานการณ์และข้อมูล ย้อนหลัง 5 ป ี 

 (ปริมาณและคุณภาพ) 
2) การจัดการแหล่งน้้าเส่ียง (3 แห่ง) 
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)  
    (สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้าเส่ียง    
   และจัดการส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ)  
4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถานบรกิารสาธารณสุข/

ชุมชน (3 แห่ง) 
5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้า้เพือ่เอาชีวิตรอด 

(มีครูสอน ๕ คน และเด็กได้เรียน 100 คน) 
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (ทุก 4 เดือน) 

  มีการสนับสนุน/กระตุ้น....................จังหวัด 
 ไม่มีการสนบัสนุน/กระตุ้น....................จังหวัด 

แบบ ตก. 2 



๕๗๓ 

 

การตรวจติดตาม ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนนิงาน (ภาพเขต) 
 
๓. ทุกอ้าเภอมีทีมผู้ก่อการดีด้าเนินการ 

ในองค์ประกอบที่ 1 – 3 ดังนี ้
๑)  สถานการณ์และขอ้มูล ยอ้นหลัง 5 ปี  
    (ปริมาณและคุณภาพ) 
2) การจัดการแหล่งน้้าเส่ียง (3 แห่ง) 
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)      
    (สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้า    
   เส่ียง และจัดการส่ิงแวดล้อมภายในและ    
   ภายนอกศูนย์ฯ)  

 
 
 
 

 การค านวณผลงาน:  
จังหวัดทีม่ีทุกอ าเภอด าเนนิการครบ ๓ องค์ประกอบ x ๑๐๐ 

จ านวนจังหวัดที่มีในเขต  
 

ประเด็น จ านวน 
(จังหวัด) 

ผลงาน 
(%) 

๑) จังหวัดที่มีในเขต 
 

  

๒) จังหวัดที่มีทุกอ าเภอ
ด าเนินการครบ ๓ องค์ประกอบ 

 

 

รอบที่ 2 
1. จ้านวนทีมผู้ก่อการดี* ในแต่ละจังหวัด   
ตามที่ก้าหนด ดงันี ้

- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่เสี่ยง
ปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ 50 ของ
จ้านวนอ้าเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อยอา้เภอละ 1 ทีม 

- เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว): มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อย 1 ทีม 

* ผู้ก่อการดีต้องด้าเนินการครบ 6 องค์ประกอบ 
 
 
 
 
 

 จ านวนทีมผู้ก่อการดี (ทีมใหม่ป ี๖๐) …………….. ทีม  
ครอบคลุม................อ าเภอ ใน.....................จังหวัด 

จังหวัด 
ในเขต

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
ทีม

ผู้ก่อการดี 
(ทีม) 

 
(๑) 

ทีมผู้ก่อการดี
ที่ท าครบ ๖ 
องค์ประกอบ 

(ทีม)  
 

(๒) 

ผลงาน
เปรียบเทียบ

กับค่า
เป้าหมาย** 

(ทีม) 
(๒) - (๑) 

จังหวัด........    
    
    

 ** + หมายถึง มจี านวนทีมมากกวา่ค่าเป้าหมาย 

    - หมายถึง มีจ านวนทีมน้อยกวา่ค่าเป้าหมาย 
2. จ้านวนการเสียชีวิตลดลงตามที่ก้าหนด 

 - พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20 
 - พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 10  

    - พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อย 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 

  

จังหวัด 
ในเขต

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
การ

เสียชีวติ 
(คน) 
(๑) 

จ านวน 
การเสียชีวิต 

(คน) 
 

(๒) 

ลดลง/
เพิ่มขึ้น** 

(คน) 
 

(๒) - (๑) 

จังหวัด........    
    
    
    
    

 ** + หมายถึง มจี านวนการเสียชวีิตมากกวา่ค่าเป้าหมาย 
    - หมายถึง มีจ านวนการเสียชีวิตนอ้ยกวา่ค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 



๕๗๔ 

 

 

๔. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
    (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 

............................................................... ............................................................................................ .............................. 

............................................................................................................................. ............................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................  
 

๕. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
   

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด้าเนินการต่อ 

   

   

 
 
 

 

 

 

๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 
................................................................................................................................ ......................................................... 
......................................................................... ..................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.............................................................................................................................................................................. ........... 

 

      
 
 

ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต้าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail……………………………………… 

 
 

 



๕๗๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
หัวข้อ อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและ

ประชากร 

2. สถานการณ์และแนวโน้ม(ภาพรวมของจังหวัดและรายอ าเภอ) 
ผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชากรเป้าหมาย อัตราการคัดกรอง และกลุ่ม

เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 

ล าดับ ผลส าเร็จ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

รอบท่ี 1 
1. จังหวัดมีการสนับสนุน/

จัดท าแผนการเฝา้ระวัง คัด
กรอง และลดเสีย่งในชุมชน 
(สถานประกอบการและ
ต าบล)  

 ใช้ข้อมูลสนับสนุนในการจัดท าแผน 
□ ข้อมูลเชิงปริมาณ 
□ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

2. จังหวัดมีการสนับสนุนก ากับ
ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 
35 ปีขึ้นไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง≥ 

80 % และมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหติสงูพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 % 

 

2. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพรอ้มกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 % 

 

3. จ านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

3. จังหวัดก ากับติดตามการ
ด าเนินงานลดเสีย่งในชุมชน 
(สถานประกอบการและ
ต าบล) และด าเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการลดเสี่ยง  
1. ต าบลจัดการสุขภาพ 

 

2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั 
กายใจเป็นสุข 

 

แบบ ตก. 1 



๕๗๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ผลส าเร็จ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

3. การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่และสุรา  
4. จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร

ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสรมิการ
รับประทานผัก ผลไม ้
ลดเคม็ หวาน ออกก าลังกาย 
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก) 
 
 
 
 

 การด าเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวาน 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 

รอบท่ี 2 
1. จังหวัดมีการสนับสนุนก ากับ

ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 
35 ปีข้ึนไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง≥ 

90 % และมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหติสงูพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 % 

 

2. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพรอ้มกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 % 

 

3. จ านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

2. จังหวัดก ากับติดตามการ
ด าเนินงานลดเสีย่งในชุมชน 
(สถานประกอบการและ
ต าบล) และด าเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการลดเสี่ยง 
1. ต าบลจัดการสุขภาพ 

 

2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั 
กายใจเป็นสุข 

 

3. การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่และสุรา  



๕๗๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ผลส าเร็จ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

3. จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสรมิการ
รับประทานผัก ผลไม ้
ลดเคม็ หวาน ออกก าลังกาย 
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก) 

 การด าเนินงานรณรงคส์ื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวาน 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 

4. ลดจ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่ ร้อย
ละ 5.0 ต่อปี เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559*  

 รายงาน เป้าหมาย ผลงาน 

1. จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานราย
ใหม ่

  

5. ลดจ านวนผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ 
2 . 5  ต่ อ ปี  เ ที ย บ กั บ
ปีงบประมาณ 2559* 

 รายงาน เป้าหมาย ผลงาน 

1. จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหติ
สูงรายใหม ่

  

*หมายเหตุ:ค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบ 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................ .......................................................................................... ...... 

 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ประเด็น/หัวข้อ ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่
ให้ต่อหน่วยรับ

ตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ 
ด าเนินการต่อ 

1. การจัดท าแผนการเฝ้าระวัง คดักรอง 
และลดเสี่ยงในชุมชน (สถานประกอบการ
และต าบล) และด าเนินงาน/กิจกรรมตาม
แผน 

   

2. การคัดกรองโรคความดันโลหติสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป 
พร้อมกับประเมินความเสีย่งด้วยวาจา 
และใหค้ าปรึกษาลดเสีย่ง 

   

3. การด าเนินงานลดเสี่ยงในชุมชน (สถาน    



๕๗๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ประกอบการและต าบล) 
4. กิจกรรมการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน 

   

 

 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... .................................................. ....... 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
หัวข้อ อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ 
เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและ
ประชากร 

2. สถานการณ์และแนวโน้ม(ภาพรวมของจังหวัดและรายเขต) 
ผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชากรเป้าหมาย อัตราการคัดกรอง และกลุ่ม

เสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 

ล าดับ ผลส าเร็จ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

รอบท่ี 1 
1. จังหวัดมีการสนับสนุน/

จัดท าแผนการเฝา้ระวัง คัด
กรอง และลดเสีย่งในชุมชน 
(สถานประกอบการและ
ต าบล)  

 ใช้ข้อมูลสนับสนุนในการจัดท าแผน 
□ ข้อมูลเชิงปริมาณ 
□ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

2. จังหวัดมีการสนับสนุนก ากับ
ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 
35 ปีข้ึนไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง≥ 

80 % และมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหติสงูพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 % 

 

1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพรอ้มกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 % 

 

2. จ านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

3. จังหวัดก ากับติดตามการ
ด าเนินงานลดเสีย่งในชุมชน 
(สถานประกอบการและ
ต าบล) และด าเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการลดเสี่ยง  
1. ต าบลจัดการสุขภาพ 

 

2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั 
กายใจเป็นสุข 

 

แบบ ตก. 2 



๕๘๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ผลส าเร็จ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

3. การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่และสุรา 
 

 

4. จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรค ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสรมิการ
รับประทานผัก ผลไม ้
ลดเคม็ หวาน ออกก าลังกาย 
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก) 
 
 
 
 

 การด าเนินงานรณรงคส์ื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวาน 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 

รอบท่ี 2 
1. จังหวัดมีการสนับสนุนก ากับ

ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 
35 ปีข้ึนไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง≥ 

90 % และมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหติสงูพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 % 

 

1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพรอ้มกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 90 % 

 

2. จ านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

2. จังหวัดก ากับติดตามการ
ด าเนินงานลดเสีย่งในชุมชน 
(สถานประกอบการและ
ต าบล) และด าเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการลดเสี่ยง 
1. ต าบลจัดการสุขภาพ 

 

2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั 
กายใจเป็นสุข 

 

3. การบังคับใช้กฎหมายบุหรี่และสุรา  



๕๘๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ผลส าเร็จ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

3. จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสรมิการ
รับประทานผัก ผลไม ้
ลดเคม็ หวาน ออกก าลังกาย 
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก) 

 การด าเนินงานรณรงคส์ื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวาน 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 

4. ลดจ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่ ร้อย
ละ 5.0 ต่อปี เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559*  

 รายงาน เป้าหมาย ผลงาน 

1. จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานราย
ใหม ่

  

5. ลดจ านวนผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ 
2 . 5  ต่ อ ปี  เ ที ย บ กั บ
ปีงบประมาณ 2559* 

 รายงาน เป้าหมาย ผลงาน 

1. จ านวนผู้ป่วยโรคความดันราย
ใหม ่

  

 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ประเด็น/หัวข้อ ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่
ให้ต่อหน่วยรับ

ตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ 
ด าเนินการต่อ 

1. การจัดท าแผนการเฝ้าระวัง คดักรอง 
และลดเสี่ยงในชุมชน (สถานประกอบการ
และต าบล) และด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผน 

   

2. การคัดกรองโรคความดันโลหติสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป 
พร้อมกับประเมินความเสีย่งด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง 

   

3. การด าเนินงานลดเสี่ยงในชุมชน (สถาน
ประกอบการและต าบล) 

   

4. กิจกรรมการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน 

   



๕๘๒ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ...................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ... 
 

     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๓ 
 

ล าดับที่............ 
 

(ร่าง) แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1หัวข้อ  กลุ่มวัยท างาน (อุบัติเหตุทางถนน)      

   
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด    เขตบริการสุขภาพที่       ตรวจราชการวันที่   . 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ตัวช้ีวัด อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 
2. ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ดังนี้ 
2.1 มาตรการการบริหารจัดการ 
2.2 มาตรการจัดการข้อมูล 
2.3 มาตรการป้องกัน 
2.4 มาตรการการรักษา 

 

 
 
  
 
 
 

แบบ ตก. 1 



๕๘๔ 
 

 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องที่ได้ด าเนินการ หรือเติมค าตอบในช่องวา่งที่ก าหนด 

ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. มาตรการ 
บริหารจัดการ 

1.1 จังหวัดมีแผนปฏบิัติการ SAT/EOC-RTI ในจังหวัด   
 ไม่ม ี มี  
                   
                    
                    
                    

 

  1.2 จ านวนอ าเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็นเลขาร่วม/คณะกรรมการ/
คณะท างานใน ศปถ.อ าเภอ/ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) และมี
การน าเสนอข้อมูล สถานการณป์ัญหาอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่  
จ านวน...............................อ าเภอ 

       ได้แก่อ าเภออะไรบ้าง     
       
       
                    
 

 

  1.3 มีการด าเนนิงาน TEA Unit คุณภาพ ในโรงพยาบาล A S M1 
      มีจ านวน    แห่ง   
      ได้แก่ โรงพยาบาลอะไรบ้าง    
       
                       
                            
                                                                               
 

 

2. มาตรการ 
จัดการข้อมูล 

2.๑ มีการบูรณาการข้อมูลการตาย 3 ฐาน ของจังหวัด 
 ๑) ด าเนินการแล้ว และมีข้อมูลแสดงเป็นรายเดือน 
         และมีการน าเสนอข้อมูลใน ศปถ.จังหวัดหรือการประชุมของ   
สหสาขา 

จ านวนตาย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

สาธารณสขุ             
ต ารวจ             
บ.กลาง             
รวม 3 ฐาน             

 

 ๒) อยู่ระหว่างด าเนนิการ ไม่มีข้อมูล 
 ๓) ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เพราะ     
                                               
                    
                    
 
 

 



๕๘๕ 
 

ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  2.2 น าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ.จังหวัด 
      หรือ ศปถ.อ าเภอ หรือการประชุมของสหสาขา  
      อย่างน้อย 5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส  

 น าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงจ านวน                 จุด 
 ได้รับการแก้ไข    จุด 

       แสดงข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดที่ได้รับการแก้ไข  
                    
                    
                    
                    
                    

 

3. มาตรการป้องกัน 3.1 อ าเภอในจังหวัดที่มีการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจรผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) 
      รอบที่ 1   

 จ านวนอ าเภอที่ด าเนินการ DHS-RTI    อ าเภอ 
 คิดเป็นร้อยละ   ของอ าเภอในจังหวัด 
รอบที่ ๒ 
 จ านวนอ าเภอทีด่ าเนินการ DHS-RTI ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

(Good)     อ าเภอ 
 คิดเป็นร้อยละ    ของอ าเภอที่ด าเนินการ DHS-RTI ทั้งหมด 

 

 

  3.2 การด าเนนิงานด่านชุมชน/มาตรการชุมชน 
 เทศกาลปีใหม ่
1. จ านวนอ าเภอที่ด าเนินการด่านชุมชนได้อย่างน้อย 5 ด่าน    มี

กี่อ าเภอ : .....................................อ าเภอ 
2. ร้อยละของผู้บาดเจบ็ (Admit) รวมกับผู้เสียชีวิตในอ าเภอที่

ด าเนินการดา่นชุมชน ลดลงได ้5% ในช่วงเทศกาลปีใหม่    มีกี่
อ าเภอ : .........................อ าเภอ อ าเภออะไรบ้าง  

 เทศกาลสงกรานต ์
3. จ านวนอ าเภอที่ด าเนินการด่านชุมชนได้อย่างน้อย 5 ด่าน    มี

กี่อ าเภอ : .....................................อ าเภอ 
4. ร้อยละของผู้บาดเจบ็ (Admit) รวมกับผู้เสียชีวิตในอ าเภอที่

ด าเนินการดา่นชุมชน ลดลงได ้5% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มี
กี่อ าเภอ : .................อ าเภอ อ าเภออะไรบ้าง  

                                       
                    
                    
                    
 

 



๕๘๖ 
 

ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  3.3 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560 
 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล จ านวนผู้บาดเจ็บ 

ผู้เสียชีวิต และร้อยละของการลดลง/เพิ่มข้ึน 
 

 จ านวน 
ในปี 59 

จ านวน 
ในปี 60 

ลดลง/
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 

จ านวนครั้ง     
ผู้บาดเจ็บ     
ผู้เสยีชีวิต     

หมายเหตุ ใหเ้ปรียบเทียบในช่วงเวลาเดยีวกันของปีงบประมาณ 
 การด าเนินการความปลอดภัยของรถพยาบาล 

 

รายการ จ านวน
ทั้งหมด 
(คัน/คน) 

จ านวนที่
ด าเนนิการ 
(คัน/คน) 

ร้อยละที่
ด าเนนิการ 

1.การติดตั้ง GPS    
2.การติดตั้งกล้อง Car DVR    
3.การท าประกันภยั    
4.การอบรมพนักงานขับรถ    
5.การจ ากัดความเร็วรถ     

 

 

4. มาตรการรักษา พัฒนาคุณภาพ  ในประเด็นเฉพาะผูป้่วยจากอุบัติเหตุทางถนน  
    1. EMS คุณภาพ  
    2. ER  คุณภาพ   
    3. In-hos คุณภาพ  
    4. Referral System  
    ๕. ผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps>0.75  เสียชีวิต ไม่เกิน 1.5%  

จ านวนผู้บาดเจ็บ
จาก RTI ที่มีค่า 

Ps>0.75 ทั้งหมด 

จ านวนผู้เสียชวีิต
จาก RTI ที่มีค่า 

Ps>0.75 

ร้อยละ 

    

 

 

 

แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

เป้าหมาย : อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากรแสนคน 

ล าดับ รายการตัวช้ีวัด   
การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (คน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 60) 

1 จ านวนการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

เป้าหมาย       
ผล      

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตัวช้ีวัดส าคัญ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ www.healthdata.moph.go.th 
 
 
 

http://www.healthdata.moph.go.th/


๕๘๗ 
 

 
 
4. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
.................................................................... ........................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร  
............................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... .............................................................................. .............. 

      ผู้รายงาน......................................................................... .............. 
      ต าแหน่ง............................................................................ ............ 
      วัน/เดือน/ปี.................................................................................. 
                                                            โทร........................e-mail……………............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๘ 
 

 
 

แบบสรุปการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ภารกิจหลัก.......................................................... 
หัวข้อ..................................................................... 

เขตบริการสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ: ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
     ตัวชี้วัด:  อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 

 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย  

2.1 กรอบประเด็นการตรวจราชการ  
จ านวนจังหวัดที่รับผิดชอบ …………. จังหวัด ได้แก่ ...........................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 

ล าดับ 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด 

(จ านวนจังหวัดที่ด าเนินการ) 
จ านวน
จังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ 
จังหวัดที่ไม่มีการด าเนินงาน

หรือมีด าเนินการได้ดี  
1. จ านวนจังหวัดมีแผนปฏบิัติการ  

SAT/EOC-RTI ในจังหวัด   
   

2. จ านวนจังหวัดที่มีอ าเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็น
เลขาร่วมใน ศปถ.อ าเภอ และมีการน าเสนอ
ข้อมูล สถานการณ์ปญัหา  
ร้อยละ 50 ของอ าเภอในจังหวัด 

   

3. จ านวนจังหวัดที่มี TEA Unit คุณภาพ  
ในโรงพยาบาล A S M1  

   

4. จ านวนจังหวัดมีการบูรณาการข้อมูลการ
ตาย 3 ฐาน และมีข้อมูลแสดงเป็นรายเดือน
และน าเสนอข้อมูลใน สปถ.จังหวัด 

   

5 จ านวนจังหวัดที่น าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงผ่าน 
ศปถ.จังหวัด หรือ ศปถ.อ าเภอ หรือการ
ประชุมของสหสาขา อย่างน้อย 5 จุด/
จังหวัด/ไตรมาส  

   

6. จ านวนจังหวัดที่ด าเนินงานผา่นระบบ
สุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) ไดอ้ย่างน้อย  
ร้อยละ 30 ของอ าเภอในจังหวัด และมี
จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดบัด(ีGood)   
ได้ร้อยละ 50 อ าเภอที่ด าเนินการ 

   

7. จ านวนจังหวัดที่ด าเนินการด่านชุมชนได้
อย่างน้อย 5 ด่าน และร้อยละของผู้บาดเจบ็
(Admit) รวมกับผู้เสียชีวิตในจงัหวัดลดลง  
5% ในช่วงเทศกาล 

   

แบบ ตก. 2 



๕๘๙ 
 

ล าดับ 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด 

(จ านวนจังหวัดที่ด าเนินการ) 
จ านวน
จังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ 
จังหวัดที่ไม่มีการด าเนินงาน

หรือมีด าเนินการได้ดี  
1. จ านวนจังหวัดมีแผนปฏบิัติการ  

SAT/EOC-RTI ในจังหวัด   
   

2. จ านวนจังหวัดที่มีอ าเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็น
เลขาร่วมใน ศปถ.อ าเภอ และมีการน าเสนอ
ข้อมูล สถานการณ์ปญัหา  
ร้อยละ 50 ของอ าเภอในจังหวัด 

   

3. จ านวนจังหวัดที่มี TEA Unit คุณภาพ  
ในโรงพยาบาล A S M1  

   

8 จ านวนจังหวัดของการเกิดอุบัติเหตุ
รถพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560  
ลดลงร้อยละ 50  

   

9. จ านวนจังหวัดทีผู่้บาดเจ็บที่มีคา่ Ps>0.75  
เสียชีวิต ไม่เกิน 1.5% 

   

 

4. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
 

5. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย)  และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

 

 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. .......................................................................................  
 

ผู้รายงาน ......................................................................................  
ต าแหน่ง .............................................................. ......................... 
หน่วยงาน.......................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ..................................................................................  
โทร ................................. E-mail ………………………………………… 

 
สามารถ Download แบบฟอร์มและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.thaincd.com 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

 
แบบรายงานการตรวจราชการ ปี 2560 

จังหวัด..........................................เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่............................... 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

หัวข้อการตรวจราชการ : ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
                              ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
 สถานการณ์ : สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ประมาณร้อยละ 20 อยู่คนเดียว จ านวน 9 
                 แสนคน หรือร้อยละ 18.7   ร้อยละ 95 เจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ี 
                 พึงประสงค์เพียง ร้อยละ 26 มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 12.4  และ เข้าถึงระบบบริการร้อยละ 56.7 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long  
                                         Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
1.ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน 

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญ/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
...................................................................................................... 
 
1.2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

                                      ข้อมูลผูสู้งอายุ กลุ่ม 1 - 4 / ต าบล LTC/ Care Manager/Care Giver 

        ข้อมูล ณ วันที่ ................................ผู้รายงาน ......................................... 
1.พื้นที่   3.จ านวนผู้สูงอายุในโครงการLTC   4. จ านวน 

Care 
Manager  

5. 
จ านวน 
Care 
Giver  

6.
จ านวน
กองทุน 
ที่ซื้อ
บริการ
ตาม 
Care 
plan 

7.
จ านวน 
Care 
planที่
ท าใน
พื้นที่ 

8.พื้นที่
ที่จัดท า 
Care 
plan 

9.พื้นที่ทีมี
การจ่าย
ค่าตอบแทน 
CG (แห่ง) 

10.ผุ้สูงอายุดีข้ึน 

เขต  จังหวัด จ านวนต าบล
เป้าหมาย  

จ านวน
ต าบล 
LTC ที่
ผ่าน

เกณฑ์  

จ านวน
ผู้สูงอายุ
สิทธิ์UC 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
สิทธิ์อื่นๆ 

กลุ่ม 
 1  

กลุ่ม  
2 

กลุ่ม 
 3 

กลุ่ม  
4 

รวม 

 
 

        กลุ่มติด
บ้าน

เปลี่ยนเป็
นติดสังคม 

กลุ่มติด
เตียง

เปลี่ยนเป็
นติดบ้าน 

1                     
 

              

2                                     

3                                     

 

แบบ ตก. 1 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

 
1.3 รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
 

ข้อมูล
ประกอ
บการ

วิเคราะ
ห์  

ล าดับที ่

ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล ณ 
วันที่ ...... 

จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด ภาพรวม 
เขต …ณ 
วันที่ .... 

1 ต าบลต้นแบบ 
Long Term 
Care ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 

เป้าหมาย          
 ผลงาน          
 อัตรา/ร้อยละ          

๒ ผู้ สู งอายุ ได้ รั บ
การประเมินและ
จัดท าแผนการ
ดูแลรายบุคคล 
ร้ อ ย ล ะ  8 0 -
100 

เป้าหมาย          
 ผลงาน          
 อัตรา/ร้อยละ          

๓ จ า น ว น  Care 
Manager ผ่ า น
การอบรม 

เป้าหมาย          
 ผลงาน          
 อัตรา/ร้อยละ          

4 จ า น ว น  Care 
giver ผ่านการ 

เป้าหมาย          

 อบรม ผลงาน          
  อัตรา/ร้อยละ          

ผลการด าเนินงาน......................................................................................................................... 
 
3. ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 
592 
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ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 
 

  (1) 

ข้อสังเกต ปัญหา 
อุปสรรค 

(2) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

(3) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร 

(4) 
 

1.     

2.     
3.     
4.     

 
 

4. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

.............................................................................. 
 

5.  ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
. ..  
. ..  
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.................................................................................................................................................... 

7 .นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
...........................................................................................................................................   
   
 
                                                         ผู้รายงาน. ....................................................... 
                 ต าแหน่ง  ....................................................... 
                วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน .............................................. 
                                                 เบอรโ์ทร............................................................... 
                                                        E-mail  ....................................................... 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

      หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

……………………………………………….. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
............................................................................................................................................................. 
 

2. สถานการณ์ 
2.1.การจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 

1) ตั้งทีม SAT และ ทีม Operation 
   2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
   3) จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management plan) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
   4) สื่อสารความเสี่ยง(Risk Management) ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด/อปท.               
เพ่ือการจัดการปัญหา
........................................................................................................ ................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. ...................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
2.2 ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 

 1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย.(ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค) 
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 
   2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ท้ังของจังหวัดและเขต 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ........................................... 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................... ................................................................................... ............ 

........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ

ข้อมูล 
อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันทีร่ับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(A) : จ านวน 
ตย.ที่ส่งตรวจ
และได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

      

 ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

      

 อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ...... 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ..................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. ....................................................... .... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

      หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 

…………………………………………….. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
............................................................................................................................................................. 

2. สถานการณ์ 
2.1 สรุปการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดในเขตสุขภาพ 

1) ตั้งทีม SAT และ ทีม Operation 
   2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
   3) จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management plan) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
   4) สื่อสารความเสี่ยง(Risk Management) ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด/อปท.               
เพ่ือการจัดการปัญหา
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................... ........................................................................ ............ 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................... .................................... 
 
2.2 สรุปการด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด
ในเขตสุขภาพ 
 1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย.(ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค) 
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 

    2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ท้ังของจังหวัดและเขต 
..................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.......................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... .................................................... 
 
 
 

แบบ ตก. 2 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.2 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 
เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.
60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 
เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.
60 

จว. 
...... 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ได้รับการ
ตรวจสอบ
ได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

 ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผา่นมาตรฐาน 

      

 อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

 
4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key 

Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
................................................................................................................................. ....................................... 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................  

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................ 
 

     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 



๕๙๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
      หัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
............................................................................................................................................................. 
 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร้อยละของ
ผักและ
ผลไม้สดมี
ความ
ปลอดภัย
จากสารเคมี
ก าจัด
ศัตรูพืช 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ 
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

 ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

      

 อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

2 ร้อยละของ
เน้ือสัตว์สด 
มีความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารเร่งเน้ือ
แดง         

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

 ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

      

  อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

 
 

      

แบบ ตก. 1 



๕๙๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

3 ร้อยละของ
น้ าบริโภคใน
ภาชนะ
บรรจุที่ปิด
สนทิ กลุ่ม 
เป้าหมายมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

4 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
จากเน้ือสัตว์
ที่มีการใช้
วัตถุเจือปน
อาหารตาม
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผา่นมาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

5 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
มีความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารที่มีฤทธิ์
ทางยา 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

6 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียน 
ณ สถานที่
ผลิต มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

      



๕๙๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

ก าหนด อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

7 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
จากแป้งมี
การใช้วัตถุ
เจือปน
อาหารตาม
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

8 ร้อยละของ
น้ ามันทอด
อาหาร ณ 
สถานที่ผลิต
กลุ่มเป้า 
หมายและ
สถานที่
จ าหน่าย มี
ปริมาณสาร 
โ พ ล า ร์
เป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ที่
ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

........................................................................................................................................................... .............

......................................................................................................................................... ............................... 
 
 
 
 
 

 



๖๐๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
   
   

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

.................................................................................................................................... ....................................

............................................................................................... .................................................................. ....... 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

      หัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

............................................................................................................................................................. 
2. สถานการณ์ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.2 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร้อยละ
ของผัก
และผลไม้
สดมีความ
ปลอดภัย
จาก
สารเคมี
ก าจัด
ศัตรูพืช 

เป้าหมาย 
(A) : 

จ านวน 
ตย.ที่ส่ง

ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

      

 ผลงาน 
(B): 

จ านวน 
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

      

 อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

 
 
 
 

      

แบบ ตก. 2 



๖๐๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.2 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

2 ร้อยละ
ของ
เน้ือสัตว์
สด มี
ความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารเร่ง
เน้ือแดง         

เป้าหมาย 
(A) : 

จ านวน 
ตย.ที่ส่ง

ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

      

 ผลงาน 
(B): 

จ านวน 
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

      

  อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

3 ร้อยละ
ของน้ า
บริโภคใน
ภาชนะ
บรรจุที่ปิด
สนิท
กลุ่มเป้าห
มายมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

เป้าหมาย 
(A) : 

จ านวน 
ตย.ที่ส่ง

ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน 
(B): 

จ านวน 
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

4 ร้อยละ
ของ
ผลิตภัณฑ์
จาก
เน้ือสัตว์ที่
มีการใช้
วัตถุเจือ

เป้าหมาย 
(A) : 

จ านวน 
ตย.ที่ส่ง

ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ

      



๖๐๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.2 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

ปนอาหาร
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

วิเคราะห ์
ผลงาน 
(B): 

จ านวน 
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

5 ร้อยละ
ของ
ผลิตภัณฑ์
เสริม
อาหารมี
ความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารที่มี
ฤทธิ์ทาง
ยา 

เป้าหมาย 
(A) : 

จ านวน 
ตย.ที่ส่ง

ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน 
(B): 

จ านวน 
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

6 ร้อยละ
ของ
ผลิตภัณฑ์
นม
โรงเรียน 
ณ สถานที่
ผลิต มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

เป้าหมาย 
(A) : 

จ านวน 
ตย.ที่ส่ง

ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน 
(B): 

จ านวน 
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

 

      



๖๐๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.2 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

7 ร้อยละ
ของ
ผลิตภัณฑ์
จากแป้งมี
การใช้
วัตถุเจือ
ปนอาหาร
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

เป้าหมาย 
(A) : 

จ านวน 
ตย.ที่ส่ง

ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน 
(B): 

จ านวน 
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

8 ร้อยละ
ของน้ ามัน
ทอด
อาหาร ณ 
สถานที่
ผลิต
กลุ่มเป้าห
มายและ
สถานที่
จ าหน่าย 
มีปริมาณ
สาร 
โ พ ล า ร์
เ ป็ น ไ ป
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

เป้าหมาย 
(A) : 

จ านวน 
ตย.ที่ส่ง

ตรวจและ
ได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

      

ผลงาน 
(B): 

จ านวน 
ตย.ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

      

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

      

 
 



๖๐๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 
........................................................................................................................................................................ 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การด าเนนิงาน

ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................  

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................  
 

     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง............................................................................. ............ 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 



๖๐๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
หัวข้อ ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

………………………………………………….. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

2. สถานการณ์ 
................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ............................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่ 

รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

 สถานพยาบาล
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานตามที่
ก ฎ ห ม า ย
ก าหนด 

เป้าหมาย       

  ผลงาน       
  อัตรา/ 

ร้อยละ 
      

 สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตาม 
ที่กฎหมาย
ก าหนด 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

 ร้อยละ 
สถานพยาบาล
แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ
เพื่ อ สุ ข ภ า พ
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

      

แบบ ตก. 1 



๖๐๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ............................... 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ..................................... 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๖๐๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

หัวข้อ ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

 
ภาพรวมเขต 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

 สถานพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานตามที่
กฎหมาย 
ก าหนด 

เป้าหมาย      

  ผลงาน      
  อัตรา/ 

ร้อยละ 
     

 สถาน 
ประกอบการ
เพื่ อ สุ ข ภ า พ
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 
ตามที ่
กฎหมาย 
ก าหนด 

เป้าหมาย      
ผลงาน      
อัตรา/ 
ร้อยละ 

     

 ร้อยละ 
สถานพยาบาล
แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ
เพื่ อ สุ ข ภ า พ
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

     

แบบ ตก. 2 



๖๐๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ................ 

 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ...................................... 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
......................................................................... ............................................................................................ ... 
 

     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค าอธิบาย 
 

เป้าหมาย หมายถึง จ านวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะน ามาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด 
ผลงาน  หมายถึง  จ านวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่ก าหนด 
ร้อยละ/ อัตรา  หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนั้น 
ตัวอย่าง ตัวชี้วัด “ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด” 

เป้าหมาย คือ จ านวนสถานพยาบาลที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมด/จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ยื่น
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
            ผลงาน    คือ จ านวนสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

การประมวลผล 
สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

(ผลงาน / เป้าหมาย) x 100 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

(ผลงาน / เป้าหมาย) x 100 
ร้อยละสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 (ผลรวมร้อยละสถานพยาบาลฯ + ผลรวมร้อยละสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพฯ) / 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

      หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

……………………………………………….. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital     

 
2. สถานการณ์ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital    
(ร้อยละ 75 
ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน)  
 

1. จังหวัด มีนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  

  

2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนและเตรียม
ทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลในพืน้ท่ี 

  

3. จังหวัดด าเนินการประเมินโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN  Hospital 

  

4. ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital ใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีมี

แผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

4.2 ร้อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
พัฒนาได้ตาม เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน 

  

 
หมายเหตุ: แนบแบบรายงานข้อมลูการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital (G&C ๖๐) 
 
 

แบบ ตก. 1 



๖๑๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ............................... 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... ..................................... 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
      หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี……………………… 
……………………………………………. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital     

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้

ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 

Hospital    
(ร้อยละ 75 
ผ่านเกณฑ์

ระดับพื้นฐาน)  
 

1. จังหวัด มีนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  

  

 2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนและ
เตรียมทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลใน
พื้นที ่

  

 3. จังหวัดด าเนินการประเมินโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN Hospital 

  

 4. ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN 
Hospital ในพื้นที่รับผิดชอบ 
4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีมี

แผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

4.2 ร้อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
พัฒนาได้ตาม เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน 

  

หมายเหตุ: แนบแบบรายงานข้อมลูการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital (G&C ๖๐) 
 

 

แบบ ตก. 2 



๖๑๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .............................. 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ...................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .......... 
 

     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบรายงานการตรวจราชการ 

คณะที่ 2 

การพัฒนาระบบบริการ 
(ใช้แบบฟอร์มรายงาน ตก.1,ตก.2 ตาม

แบบฟอร์มกลาง) 
 



 

แบบรายงานการตรวจราชการ 

คณะที่ 3 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 



๖๑๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แบบ ตก.๑ 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 

จังหวัด..................เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่..........................................  

คณะที่ 3 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
....................................................... 

 

หัวข้อ : ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพ/จังหวัดมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตาม 
 เกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
ส่วนที่ ๑ สถานการณ์การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัดในเขตสุขภาพ 

- โครงสร้าง/กรอบอัตราก าลังของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 
- องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาก าลังคนของจังหวัด 
- กลไกระบบสนับสนุนของเขตสุขภาพ 

 สร้างความเข้าใจ 
 การพัฒนาผู้รับผิดชอบ 
 การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ 
 การพัฒนาฐานข้อมูล 

- ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
- แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคนของจังหวัด 
- แผนปฏิบัติการของงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
- จ านวน/แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
- การก ากับ ติดตามงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

ส่วนที่ ๒ ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัดใน ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบการผลิตและ

พัฒนาก าลังคน 
ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของ

จังหวัด 

องค์ประกอบที่ ๑ การวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของจังหวัด 

 
 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน(ทั้ง
จ านวน/ศักยภาพ) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลุม
ทั้ง ๓ กลุม่สาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลมุทุกสายงาน) ในทุกระดับ
บริการ 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน(ทั้ง
จ านวน/ศักยภาพ) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลุม
ทั้ง ๔ กลุม่สาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลมุทุกสายงาน) ในทุกระดับ
บริการ 
- เอกสารแผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน(ทั้งจ านวนและ



๖๑๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน 

ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของ
จังหวัด 

ศักยภาพ)  
องค์ประกอบที่ ๒ การสร้างความร่วมมือด้านการผลิต
และพัฒนาก าลังคน 

 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ การสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ใน/นอกพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลมุร้อยละ ๔๐ 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ การสร้างความร่วมมือของสถาบันการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ใน/นอกพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลมุร้อยละ๖๐ 
- เอกสารข้อตกลงการผลิตและพฒันาร่วมกัน 
- รายงานการด าเนินการร่วมกันดา้นการผลิตและพัฒนา(บริหาร
จัดการฯ/หลักสตูรการผลิตและพฒันา) 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารงบประมาณด้านการ
พัฒนาก าลังคนมีประสิทธิภาพ และทันเวลา 

 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๗๐ 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๘๐ 
-รายงานผลการเบิกจา่ยจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการ
พัฒนาบุคลากร(คงเหลือ/ผูกพัน/คืน) และปัญหา/อุปสรรคการใช้
จ่ายงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการด้านการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน 

 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
ของเขตสุขภาพ/จังหวัด  ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ
ของเขตสุขภาพ/จังหวัด ร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย 
-รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ
แผนการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด และปญัหา/อุปสรรคการ
พัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ ๕  การประเมินผลกระทบของระบบการ
บริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัด 

 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ มีปญัหาเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคน 
ของเขตสุขภาพ/จังหวัด  น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ ๒๕ ของภาพรวม
กระทรวง 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ มีปญัหาเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคน 
ของเขตสุขภาพ/จังหวัด  น้อยกว่า/เท่ากับ ร้อยละ ๒๐ ของภาพรวม
กระทรวง 
- ข้อร้องเรียนและการต่อรองทางวิชาชีพที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายใน
ระดบัหน่วยงาน/จังหวัด/เขตสุขภาพ/ประเทศ 

 
 
 
 



๖๑๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

สรุปผล : การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัดตาม ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
จังหวัด ผลการด าเนินงานของจังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 
๑ 

องค์ประกอบที่  
๒ 

องค์ประกอบที่ 
๓ 

องค์ประกอบที่ 
๔ 

องค์ประกอบที่ 
๕ 

      

 
ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

     ...................................................................................................................................... .............................................. 
 ................................................................................... .................................................................................................  

 

ส่วนที่ 4 สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก 

การตรวจติดตาม 

     ...................................................................................................................................................................... .............. 
 ................................................................................................................... .................................................................  

 

 ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

     ............................................................................................................................. ....................................................... 
 ............................................................................................................................................................ ........................ 
 

 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 ..................................................................................................................................................... ............................... 
 .................................................................................................. ..................................................................................  
  

 
ผู้รายงาน  ชื่อ........................................................สกุล............................................................. .................. 
ต าแหน่ง.........................................โทร.................................................. ....................................................... 

 e-mail:………………………………………………………….วัน / เดือน / ปี.............................................................  
 
 
 
 
 
 



๖๒๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แบบ ตก.๒ 

สรุปภาพรวมเขต 

ผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดบักระทรวง ปีงบประมาณ 25๖๐ 

เขตตรวจราชการที่......................รอบท่ี................................ 

จังหวัด : ๑..................................๒............................๓........................๔..........................๕............................ 

คณะที่ 3 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
....................................................... 

 

หัวข้อ :ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตาม 
 เกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
ส่วนที่ ๑ สถานการณ์การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัดในเขตสุขภาพ 

- โครงสร้าง/กรอบอัตราก าลังของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร 
- องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ/จังหวัด 
- กลไกระบบสนับสนุนของเขตสุขภาพ 
 สร้างความเข้าใจ 
 การพัฒนาผู้รับผิดชอบ 
 การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ 
 การพัฒนาฐานข้อมูล 

- ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
- แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคนของจังหวัด/เขตสุขภาพ 
- แผนปฏิบัติการของงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
- จ านวน/แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
- การก ากับ ติดตามงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัดในเขตสุขภาพตาม ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบการผลิตและ

พัฒนาก าลังคน ๕ ด้าน 
ค่าเป้าหมายขององค์ประกอบฯ 

องค์ประกอบที่ ๑ การวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของจังหวัด 

 
 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน(ทั้งจ านวน/
ศักยภาพ) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลมุทั้ง ๓ กลุ่มสาขา/
วิชาชีพ (อาจไมค่รอบคลมุทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน(ทั้งจ านวน/
ศักยภาพ) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลมุทั้ง ๔ กลุ่มสาขา/
วิชาชีพ (อาจไมค่รอบคลมุทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 



๖๒๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

องค์ประกอบการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน ๕ ด้าน 

ค่าเป้าหมายขององค์ประกอบฯ 

-เอกสารแผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน(ทั้งจ านวนและศักยภาพ)  
องค์ประกอบที่ ๒ การสร้างความร่วมมือด้านการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน 

 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ การสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ใน/นอกพื้นที่ของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ ๔๐ 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ การสร้างความร่วมมือของสถาบันการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนท่ีตั้งอยู่ใน/นอกพืน้ท่ีของเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ๖๐ 
- เอกสารข้อตกลงการผลิตและพฒันาร่วมกัน 
- รายงานการด าเนินการร่วมกันดา้นการผลิตและพัฒนา(บริหารจดัการฯ/
หลักสตูรการผลิตและพัฒนา) 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารงบประมาณด้าน
การพัฒนาก าลังคนมีประสิทธภิาพ และ
ทันเวลา 

 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๗๐ 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๘๐ 
-รายงานผลการเบิกจา่ยจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการพฒันา
บุคลากร (คงเหลือ/ผูกพัน/คืน) และปัญหา/อุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการด้านการผลิต
และพัฒนาก าลังคน 

 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขต
สุขภาพ/จังหวัด  ร้อยละ ๔๐ ของเปา้หมาย 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขต
สุขภาพ/จังหวัด ร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย 
-รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัด และปัญหา/อุปสรรคการพัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ ๕  การประเมินผลกระทบของระบบ
การบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคนของ
จังหวัด 

 

การตรวจราชการ รอบที่ ๑ มีปญัหาเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคน ของเขต
สุขภาพ/จังหวัด  น้อยกว่า/เท่ากับ รอ้ยละ ๒๕ ของภาพรวมกระทรวง 
การตรวจราชการ รอบที่ ๒ มีปญัหาเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคน ของเขต
สุขภาพ/จังหวัด  น้อยกว่า/เท่ากับ รอ้ยละ ๒๐ ของภาพรวมกระทรวง 
- ข้อร้องเรียนและการต่อรองทางวิชาชีพที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายในระดับ
หน่วยงาน/จังหวดั/เขตสุขภาพ/ประเทศ 

 

สรุปผล : การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัดในเขตสุขภาพตาม ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

จังหวัด ผลการด าเนินงานของจังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 
๑ 

องค์ประกอบที่  
๒ 

องค์ประกอบที่ 
๓ 

องค์ประกอบที่ 
๔ 

องค์ประกอบที่ 
๕ 

      
      
      
      



๖๒๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนที ่4 สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก 

การตรวจติดตาม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
ผู้รายงาน  ชื่อ........................................................สกุล............................................................. .................. 
ต าแหน่ง.........................................โทร.........................................................................................................  

 e-mail:………………………………………………………….วัน / เดือน / ปี.............................................................  
 

 



 
 

๖๒๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
      หัวข้อ : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

จังหวัด......................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่...................................... 
…………………………………………… 

 

ประเด็นการตรวจราชการ    
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

1. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
๒.๑ ข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเครือข่ายภาคประชาชน: พัฒนา อสค.และ
การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองระดับครอบครัว 

ล าดับ รายการข้อมลู  อ าเภอ 
1 

อ าเภอ 
2 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

รวม 

1 การคัดเลือกและพัฒนา อสค. เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

2 ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุ ขภาพตนเองได้ ตามเกณฑ์  ที่
ก าหนด  

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

 

หมายเหตุ  
1) รายการข้อมูลที่ 1 การคัดเลือกและพัฒนา อสค. ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3 
2) รายการข้อมูลที่ 2 การประเมินศักยภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ 

ประเมินในไตรมาสที่ 4 

๒.๒ ข้อมูลตามเป้าหมาย มาตรการด าเนนิงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจตดิตาม และผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ล าดับ ผลลัพธ์ที่ต้องการ มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่และการ
ตรวจติดตาม 

ผลการด าเนินงาน 

๑ มีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับ
(โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพภาค
ประชาชน) เป็นกลไกการขับเคลื่อน
และหนุนเสรมิการดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวแบบบรูณาการระดับ

มาตรการพัฒนากลไกการหนุนเสริม
การดูแลสขุภาพของครอบครัวแบบ
บูรณาการ 
1. มีการสร้างความรู้  ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์  เป้าหมายกระบวนการ
ด าเนินงาน บทบาทของแต่ละภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนงานและสิ่ งที่จะได้

 

แบบ ตก. 1 



 
 

๖๒๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ผลลัพธ์ที่ต้องการ มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่และการ
ตรวจติดตาม 

ผลการด าเนินงาน 

เขต/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้ งในภาพรวม           
ส่วนงานและประชาชน 

  ๒. มีการประสานงานบูรณาการร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สถานพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข 
รพ .สต .  ที มหมอครอบครอบครั ว 
ผู้จัดการ (Care Manager) ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Giver) อสม. ฯลฯ สร้าง
เป็นกลไกในการหนุนเสริมการดูสุขภาพ
ของครอบครัวแบบบูรณาการ 

 

๓. ใช้กลไกบูรณาการในการขับเคลื่อน
งาน 

 

2 มี อสค. ท่ีมีความรู้  ความเข้าใจ
และประพฤติปฏิบตัิตนจริงอย่าง
เป็นรูปธรรมตามบทบาท อสค.ที่
ก าหนด 

มาตรการพัฒนาศักยภาพ อสค.         
เป็นแกนน าในการดูแลศักยภาพ
ครอบครัว 
1. มีข้อมูลในการด าเนินงาน อสค. 

 

2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดจ านวน
และกลุม่เป้าหมายในการด าเนินงานตาม
เงื่อนไขก าหนดและหรือเพิ่มเติมตาม
จ าเป็นและบริบท 

 

3. มีแผนการด าเนินงาน 
- พัฒนา อสค. 
- ส่งเสริมบทบาท อสค. 
- เสริมสร้างและประเมินศักยภาพ อสค. 
- ติดตาม ประเมินผล 

 

4. มีการด าเนินการตามแผนด าเนนิงาน
พัฒนาศักยภาพ อสค. และแผนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

5. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
วิธีการ แผนงาน 

 

๓ มีการขึ้นทะเบยีน อสค. ในระบบ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
อย่างถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน            

มาตรการบริหารจัดการข้อมลู 
1. มีการขึ้นทะเบียน อสค.  ในระบบของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยจังหวัด
ผ่าน http://fvphc.hss.moph.go.th/osk/ 
หรือ www.thaiphc.net 

 

2. มีการใช้ข้อมูลในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของ อสค. 
เช่ือมต่อกับข้อมูล 43 แฟ้มของพื้นที่
แ ล ะ  hdcservice ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
สาธารณสุข 
 

 

http://www.thaiphc.net/


 
 

๖๒๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ผลลัพธ์ที่ต้องการ มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่และการ
ตรวจติดตาม 

ผลการด าเนินงาน 

 3. มีการส่งต่อข้อมูลและบริหารจดัการ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและประเมนิผล
การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสขุภาพ
ระดับครอบครัว 

 

4 มีระบบสื่อสารเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 
อสค. อสม.และเจ้าหน้าที่สื่อสารถงึ
กันได้ง่าย รวดเร็ว ทั่วถึง เหมาะสม
กับบริบท 

มาตรการพัฒนาระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
1. มีการสร้างและพัฒนาระบบสื่อสาร
ระหว่าง อสค.กับ อสค.โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ  

 

2. มีการสร้างและพัฒนา ระบบสื่อสาร
ระหว่าง อสค.กับ อสม.โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์ เฟซบุค๊ ฯลฯ  

 

3. มีการสร้างและพัฒนาระบบสื่อสาร
ระหว่าง อสค. อสม.และเจ้าหนา้ที่โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์ 
เฟซบุค๊ ฯลฯ 

 

5 มีระบบสื่อสารเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย ครอบครัวเข้าถึงได้
ง่าย 
 

มาตรการพัฒนาระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการดูแล
สุขภาพของครอบครัว 
1. มีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อสร้าง 
การเรยีนรู้และการดูแลสุขภาพของ อสค.
และของครอบครัว อาทิ แอพพลิเคช่ัน 
ไลน์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ 

 

6 มีครอบครัวที่มศีักยภาพในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเองได้ในระบบของ
กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรการพัฒนากระบวนการประเมิน
ครอบครัวท่ีมีศกัยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
1.มี ระบบ/ทีม/กลไกการประ เมิน
ศักยภาพของครอบครัวในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

 

2. มีการประเมินศักยภาพของครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพตนเองไดต้ามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2.1 ประเมินตนเอง (Self Assessment) 
โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสค. 
ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค.  

 

๒.๒ สุ่มประเมินตามหลักการทางสถิติใน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30  

 

 
 



 
 

๖๒๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................... ................. 

 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

 
 

  

 
 

  

 
 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
....................................................................................................... .................................................................
................................................................................................................................ ................................... 

 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................ ................................................................................... ... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๒๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

      หัวข้อ : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
………………………………………….. 

ประเด็นการตรวจราชการ    
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

1. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 

๒. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
๒.๑ ข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเครือข่ายภาคประชาชน : พัฒนา อสค.และ
การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองระดับครอบครัว 

ล าดับ รายการข้อมลู  จังหวัด  
1 

จังหวัด  
2 

จังหวัด  
…… 

จงัหวัด  
…… 

รวม 

1 การคัดเลือกและพัฒนา อสค. เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

2 ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุ ขภาพตนเองได้ ตามเกณฑ์  ที่
ก าหนด  

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

 

หมายเหตุ  
1) รายการข้อมูลที่ 1 การคัดเลือกและพัฒนา อสค. ด าเนินการตามเป้าหมายรายจังหวัดให้แล้ว

เสร็จภายในไตรมาสที่ 3 
2) รายการข้อมูลที่ 2 การประเมินศักยภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ 

ประเมินในไตรมาสที่ 4 
 

๒.๒ ข้อมูลตามเป้าหมาย มาตรการด าเนนิงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจตดิตาม และผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ล าดับ ผลลัพธ์ที่ต้องการ มาตรการด าเนินงานใน

พ้ืนที่และการตรวจ
ติดตาม 

 จังหวัด  
1 

จังหวัด  
2 

จังหวัด  
…… 

จังหวัด  
…… 

รวม 

1 มีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนทุกระดับเป็น
กลไกการขับเคลื่อน 

1.มีการสร้างความรู้              
ความเข้าใจ 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
2.มีการประสานงาน
บูรณาการร่วมกัน 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
๓. ใช้กลไกบูรณาการใน
การขับเคลื่อนงาน 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

แบบ ตก. 2 



 
 

๖๒๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ผลลัพธ์ที่ต้องการ มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่และการตรวจ

ติดตาม 

 จังหวัด  
1 

จังหวัด  
2 

จังหวัด  
…… 

จังหวัด  
…… 

รวม 

 ผลงาน      
2 มี อสค. ท่ีม ี 1. มีข้อมูลในการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
 ความรู้  ความเข้าใจ

และประพฤติปฏิบตัิ
ตนจริงอย่างเป็น
รูปธรรมตามบทบาท 
อสค. ที่ก าหนด 

2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ก าหนดจ านวนและ
กลุ่มเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
3. มีแผนการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
4. มีการด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานพัฒนา
ศักยภาพ อสค. และแผนท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
5. ติดตาม ประเมินผล 
และปรับปรุงวิธีการ 
แผนงาน 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
3 มีการขึ้นทะเบยีน 

อสค. ในระบบของ
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
อย่างถูกต้อง 
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน            

1. มีการขึน้ทะเบียน อสค.            
ในระบบของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
2. มีการใช้ข้อมูลในการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานของ อสค. 
เชื่อมต่อกับข้อมูล 43 
แฟ้มของพื้นที่และ 
hdcservice ของ
กระทรวง สาธารณสุข 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
3. มีการส่งต่อข้อมูลและ
บริหารจดัการข้อมลูเพื่อ
การตัดสินใจและ
ประเมินผล 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
4 มีระบบสื่อสาร

เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
1. มีการสร้างและพฒันา
ระบบสื่อสารระหว่าง อสค.กับ

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  



 
 

๖๒๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ผลลัพธ์ที่ต้องการ มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่และการตรวจ

ติดตาม 

 จังหวัด  
1 

จังหวัด  
2 

จังหวัด  
…… 

จังหวัด  
…… 

รวม 

อสค.  อสม.และ
เจ้าหน้าท่ีสื่อสารถึง
กันได้ง่าย รวดเร็ว 
ทั่วถึง เหมาะสมกับ
บริบท 

อสค.โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ค 
ฯลฯ 
 ผลงาน      
2. มีการสร้างและพัฒนา 
ระบบสื่อสารระหว่าง อสค.
กับ อสม.โดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี อาทิ ไลน์ 
เฟซบุค๊ ฯลฯ 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
  3. มีการสร้างและพัฒนา

ระบบสื่อสารระหว่าง อสค. 
อสม.และเจ้าหน้าที่โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี อาทิ 
ไลน์ เฟซบุค๊ ฯลฯ 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
5 มีระบบสื่อสาร

เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
ครอบครัวเข้าถึงได้
ง่าย 
 

มีการพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้ระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยี เพื่อสรา้ง
การเรยีนรู้และการดูแล
สุขภาพของ อสค.และของ
ครอบครัว อาทิ 
แอพพลิเคชั่น ไลน์ เฟซบุ๊ค 
ฯลฯ 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
6 มีครอบครัวที่มี

ศักยภาพในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง
ได้ในระบบของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. มีระบบ/ทีม/กลไกการ
ประเมินศักยภาพของ
ครอบครัวในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

 ผลงาน      
2. มีการประเมินศักยภาพ
ของครอบครัวในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  

2.1 มีการประเมินตนเอง 
(Self Assessment) โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ 
อสค. ประเมินศักยภาพ
ครอบครัวของ อสค. 

ผลงาน      

๒.๒ มีการสุ่มประเมินตาม เป้าหมาย ม ี ม ี มี มี  



 
 

๖๓๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ผลลัพธ์ที่ต้องการ มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่และการตรวจ

ติดตาม 

 จังหวัด  
1 

จังหวัด  
2 

จังหวัด  
…… 

จังหวัด  
…… 

รวม 

หลักการทางสถิติในขนาด
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 

 ผลงาน      
 

2. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
............................................................................................................................. ...........................................
.................................................................................................................................... ............................... 
 

3. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
 
 

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
................................................................................... .....................................................................................
..................................................................................................................................... .............................. 
 

5. นวัตกรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................................................ .. 
 
     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 



 

แบบรายงานการตรวจราชการ 

คณะที่ 4 

การบริหารจดัการ 
 



 
๖๓๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

คณะที่ 4  การบริหารจัดการ 
หัวข้อ : แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ตัวช้ีวัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

จังหวัด............................. เขตสุขภาพที่................. ตรวจราชการวันที่......................... 
………………………………………………. 

 

ประเด็นการตรวจราชการ แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ประเด็นที่มุ่งเน้น 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 
 หมายเหตุ จัดท าแผนฯ ในทุกหมวดเงินงบประมาณ ประกอบด้วย  

  - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  - งบเงินอุดหนุน (งบลงทุน)  

 - งบรายงายจ่ายอื่น (งบลงทุน)  
 - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
 ยกเว้น งบค่าเสื่อม/ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/  

   งบกองทุนต าบลที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี) 
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน 
 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
(1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559) 
2.1 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด  จังหวัด 
1 

อ าเภอ 
1 

อ าเภอ 
1 

รพช. 
1 

รพช. 
1 

รวม 

1 หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อ
ค าถามการประเมินใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency 
Assessment) 
ข้อ EB 4-EB 6 (EB 1-EB 3 เดิม) 

เป้าหมาย ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 

ผลงาน       
ระดับ       

 
 2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการ
ตรวจราชการ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. ..... 
 

ตก. 1 



 
๖๓๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

3. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................... .. 

 
4. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

  
  
  
  
  
  
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................... ... 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ..................................................................................... .. 

 
 
     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร................................................................................................  
     e-mail…………………………………………………………………..…………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
๖๓๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

คณะที่ 4  การบริหารจัดการ 
หัวข้อ : แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ตัวช้ีวัดที่ 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

จังหวัด....................................... เขตสุขภาพที่................. 
……………………………………………… 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด  จังหวัด 
1 

อ าเภอ 
1 

อ าเภอ 
1 

รพช. 
1 

รพช. 
1 

รวม 

1 หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อ
ค าถามการประเมินใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency 
Assessment) 
ข้อ EB 4-EB 6 (EB 1-EB 3 เดิม) 

เป้าหมาย ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 

 
 2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการ
ตรวจราชการ) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ............. 
 
3. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .......................................... 
 

 

4. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

  
  
  
  
  
  

ตก. 2 



 
๖๓๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ......................................... 

 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................................ ..
................................................................................................................................. ........................................ 

 
     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร................................................................................................  
     e-mail…………………………………………………………………..…………… 
 
 



๖๓๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

แบบรายงานการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

จังหวัด.................................  เขตสุขภาพที่....................  ตรวจราชการวันที่............................... 

………………………………………………… 
 

ประเด็นการตรวจราชการ : การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค  
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 

1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................. .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................  
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง หรือผู้บริหาร เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การด าเนินงาน 
กฎระเบียบ กฎหมาย  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
2. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของ

มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด) 
ชื่อ

โรงพยาบาล 
มูลค่าการจัดซ้ือร่วม มูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด รวมมูลค่าจัดซ้ือยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
วิธีด าเนินการ ยา วัสด ุ

การ 
แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

จัดซื้อ
ร่วม 

จัดซื้อ
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.รพ.......... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

แบบ ตก. 1 



๖๓๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลค่าการจัดซ้ือร่วม มูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด รวมมูลค่าจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

วิธีด าเนินการ ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

จัดซื้อ
ร่วม 

จัดซื้อ
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

2.รพ.......... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

3.รพ......... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

ภาพรวม
จังหวัด 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 

3.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในทุกระดับ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถาน
บริการ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... ......................... 
ความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล  ตามประเภท Service Plan ตามแนวคิดดังนี้ 

            รพศ. 

          รพท.  

        รพช.ขนาดใหญ่  

      รพช.ขนาดเล็ก   

     รพ.สต.     

3.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 



๖๓๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
3.4 มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดฯุ 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................... 

3.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

3.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
 

3.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่ก าหนด 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 

4. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

4.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการก ากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ............................................................................. 

 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.............................................................................................................................................................................  

     ผู้รายงาน............................................................................ 
     ต าแหน่ง............................................................................. 
     วัน/เดือน/ปี............................................................... ........ 
     โทร................................... e-mail……………………………… 

 

  



๖๓๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 4  การบริหารจัดการ 

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

เขตสุขภาพที่....................  รอบที่...................... 

………………………………………….. 
 

ประเด็นการตรวจราชการ  การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค  
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
ข้อเสนอแนะ 

1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................... .............................................................................................................  
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง หรือผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การด าเนินงาน 
กฎระเบียบ กฎหมาย  
..................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .........................................  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 

1. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในภาพรวมของเขต (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 
ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด) 

ชื่อจังหวัด มูลค่าการจัดซ้ือร่วม มูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด รวมมูลค่าจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

วิธีด าเนินการ ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

จัดซื้อ
ร่วม 

จัดซื้อ
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.จังหวัด.... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

2.จังหวัด.... ต่อรองราคาร่วม              

แบบ ตก.2 



๖๔๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ชื่อจังหวัด มูลค่าการจัดซ้ือร่วม มูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด รวมมูลค่าจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

วิธีด าเนินการ ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

จัดซื้อ
ร่วม 

จัดซื้อ
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แล้วตกลงราคา 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

3.จังหวัด.... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

ภาพรวมเขต 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

ภาพรวมมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของเขตคิดเป็นร้อยละ ………….ของมูลค่าการจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ฯทั้งหมด โดยที่จังหวัดที่มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
20 ได้แก่ จังหวัด........, จังหวัด........และจังหวัด........ คิดเป็นร้อยละ …………., …………. และ………….ตามล าดับ
และจังหวัดที่มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ น้อยกว่าร้อยละ 20ได้แก่ จังหวัด........, จังหวัด........และ
จังหวัด........คิดเป็นร้อยละ …………., …………. และ………….ตามล าดับ 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 
2.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทุกระดับ 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

2.๒ มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

 

2.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้างยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ............................................................ ..........................  

  

2.4 มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดฯุ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 



๖๔๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

2.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

2.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 

2.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่ก าหนด 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
  

3. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการก ากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
...................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  

 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ..................................................................... 
........................................................................................................................................ ...................................  

      

ผู้รายงาน............................................................................ 

      ต าแหน่ง............................................................................. 

      วัน/เดือน/ปี....................................................................... 

      โทร................................... e-mail……………………………… 

 
 

  



๖๔๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

คู่มือการเขียนรายงาน 
แบบรายงานการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

จังหวัด.................................  เขตสุขภาพท่ี....................  ตรวจราชการวันที่.................................... 

……………………………………………….. 
 

ประเด็นการตรวจราชการ  การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ 

1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
................................................................................................................................................................... 
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง หรือผู้บริหาร เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การด าเนินงาน 

กฎระเบียบ กฎหมาย  
................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
1. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของ

มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด) 
ชื่อ

โรงพยาบาล 
มูลค่าการจัดซ้ือร่วม มูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด รวมมูลค่าจัดซ้ือยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
วิธีด าเนินการ ยา วัสด ุ

การ 
แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

จัดซื้อ
ร่วม 

จัดซื้อ
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.รพ......... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

2.รพ.......... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

3.รพ.......... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

ภาพรวม
จังหวัด 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding       

 

แบบ ตก. 1 



๖๔๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง เวชภัณฑ์ อ่ืนที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุ         
ทันตกรรม วัสดุเอ็กซเรย์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   

การจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง การด าเนินการจัดซื้อจัดหาร่วมระดับจังหวัด/
กรมและระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 

จังหวัด มีกิจกรรม/การด าเนินการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา ที่เป็นระบบ โปร่งใส  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งในหน่วยงานเอง การเชื่อมต่อกัน
ในระดับจังหวัดและระดับเขต  มีการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และการควบคุมก ากับและรายงาน
เป็นล าดับชั้น  สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

2.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในทุกระดับ 
............................................................................................................................................................. 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีการด าเนินการ ในประเด็นดังต่อไปนี้   
- จังหวัดมีการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ แต่ละประเภท ในระดับ

หน่วยงาน และระดับจังหวัด ในรูปของคณะกรรมการ หรือไม่  อย่างไร โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ระดับต่างๆ จ านวนชุด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน (ยกเว้น รพ.สต.ซึ่ง
มีบุคลากรน้อยมาก การด าเนินการให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการร่วมระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด 
ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละจังหวัด)  

- จังหวัดมีการบริหารจัดการร่วมในเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ในจังหวัดหรือเขต ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข จะแต่งตั้งกรรมการร่วมระดับจังหวัด หรือกรรมการร่วมระดับเขตตามความเหมาะสม 

- องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และกรรมการ
จะต้องมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการด าเนินการรวมถึงการควบคุมก ากับการ
ด าเนินการตามแผนที่ชัดเจน โดยดูจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ระดับต่างๆ  รายงานการประชุม  นโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน 

2.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถาน
บริการ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ 

............................................................................................................................................................. 
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีการจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่

ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดที่มีความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล  รวมทั้งกรอบบัญชี
รายการยาร่วมของจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการตามประเภท Service Plan เพ่ือให้เกิด
การบริการและการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ  โดยมีแนวคิดดังนี้ 

 

 



๖๔๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

            รพศ. 

          รพท.  

        รพช.ขนาดใหญ่  

      รพช.ขนาดเล็ก   

     รพ.สต.   
 
  

2.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
............................................................................................................................. ................................ 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีการด าเนินการ ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการ
จัดซื้อ จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ  ผ่านคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในส่วนภูมิภาคให้ นพ.สสจ.เป็นผู้อนุมัติแผนและรวมถึงการปรับ
แผน โดยรายละเอียดที่จะต้องเสนอเพ่ือขออนุมัติหรือความถี่ในการเสนอขอปรับแผนให้จังหวัดพิจารณา
ก าหนด และต้องไม่ให้ข้ันตอนการขออนุมัติเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการของโรงพยาบาล 

2.4 มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดฯุ 
...................................................................................................................................... ....................... 

แนวทางการนิเทศ :  เนื่องจากหลักการส าคัญของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ไม่ได้เป็นการ
ยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ  แต่เป็นกระบวนการบริหารจัดการก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ยกเว้นว่า ประเด็นใด จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการว่ าด้วยการ
พัสดุ หรือมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น ให้ผู้นิเทศ สอบทานกระบวนการด าเนินงานและประเมิน
ว่า เมื่อมีการจัดท าแผนจัดซื้อประจ าปี (จะท าให้ทราบจ านวนและวงเงินที่คาดการณ์ว่าจะซื้อในปีต่อไป)  
จังหวัดมีการวางแผนในการด าเนินการจัดซื้อตามวงเงินที่ประมาณการในแผนในแต่ละรายการ ตามระเบียบ
พัสดุฯ และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณยกเว้นหากในช่วงระยะเวลาที่ก าลังด าเนินการ
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายการใดเกิดขาดจากคลัง ก็สามารถด าเนินการซื้อด้วยวิธีตกลงราคาไปพลาง
ก่อนในระหว่างการด าเนินการได้ 

2.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม 
............................................................................................................................. ................................ 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีการด าเนินการ ในประเด็นดังต่อไปนี้   
- ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ที่มีการใช้ร่วมกันมากหรือมีมูลค่าสูง ควรมีการด าเนินการ

ร่วมกันในระดับจังหวัดหรือระดับเขต หรือระดับกรม   
- การจัดซื้อร่วมในระดับเขต ในประเด็นเรื่องยา มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550  ให้

สามารถด าเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต โดยการยื่นซองประกวดราคาและใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่
จ ากัดปริมาณ โดยสามารถจัดซื้อจาก 1-3 บริษัทได้ และให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออกใบสั่งซื้อตามความ
ต้องการใช้ในแต่ละคราว  



๖๔๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

- ส าหรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวงสาธารณสุขได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 
เช่นเดียวกับยา แล้ว 

- กรณียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสามารถด าเนินการในระดับจังหวัด  และเสนอผู้ว่าราชการลงนาม 
และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ พร้อมให้มอบอ านาจให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออก
ใบสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละคราวได้ เช่นเดียวกับการจัดซื้อยาร่วมเขต  ซึ่งจะเป็นการด าเนินการตาม
อ านาจหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบพัสดุฯ 

2.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
............................................................................................................................. ............................... 

 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า นอกจากการจัดซื้อร่วมแล้ว จังหวัดมีการด าเนินการ
จัดการให้มีการบริหารจัดการร่วม ส ารองร่วมกัน หรือให้มีคลังร่วมกันของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระดับ
จังหวัด  เช่น ให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ด าเนินการแทนโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด และให้
โรงพยาบาลต่างๆ มาเบิกจาก โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และจัดระบบการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจน 
หรือกรณีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เปิดบริการแล้วไม่คุ้มค่า เป็นต้น จังหวัดได้มีแนวทาง
บริหารจัดการร่วมอย่างไรในระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

 

2.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่ก าหนด 
............................................................................................................................. ................................ 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า จังหวัดมีระบบการควบคุมและก ากับติดตามการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในจังหวัด มีการสรุปรายงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด และรายงานให้
กระทรวงสาธารณสุขทราบ 

3. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

3.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการก ากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
............................................................................................................................................................. 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า ในจังหวัด มีการประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการก าหนดในเรื่องเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายอย่างไรบ้าง  ที่จะเอ้ือให้เกิดการปฏิบัติที่ดีของผู้เกี่ยวข้องกับระบบด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่
ผู้บริหาร  ผู้สั่งใช้และผู้ใช้  ผู้จัดซื้อจัดหา  และรวมถึงระบบการก ากับ รายงาน และประเมินผลการด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวของโรงพยาบาลและจังหวัด 

 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................... .......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      

      

 



๖๔๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

คู่มือการเขียนรายงาน 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 4  การบริหารจัดการ 
หัวข้อ การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

เขตสุขภาพที่....................  รอบที่...................... 

…………………………………………. 
 

ประเด็นการตรวจราชการ : การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค  
....................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 

1.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
......................................................................................................................................................................  
1.2 ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง หรือผู้บริหาร เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การด าเนินงาน 
กฎระเบียบ กฎหมาย  
......................................................................................................................................................................  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 

1. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในภาพรวมของเขต (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด) 

ชื่อจังหวัด มูลค่าการจัดซ้ือร่วม มูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด รวมมูลค่าจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

วิธีด าเนินการ ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

จัดซื้อ
ร่วม 

จัดซื้อ
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.จังหวัด.... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

     
 

2.จังหวัด.... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

     
 

3.จังหวัด.... 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

     
 

แบบ ตก.2 



๖๔๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ชื่อจังหวัด มูลค่าการจัดซ้ือร่วม มูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด รวมมูลค่าจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

วิธีด าเนินการ ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

ยา วัสด ุ
การ 

แพทย ์

วัสดุ
ทันต- 
กรรม 

วัสดุ
เอกซ- 
เรย์ 

วัสดุ
วิทยา 
ศาสตร์ 

จัดซื้อ
ร่วม 

จัดซื้อ
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาพรวมเขต 

ต่อรองราคาร่วม 
แล้วตกลงราคา      

     

   

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

     
 

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง เวชภัณฑ์ อ่ืนที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุ         
ทันตกรรม วัสดุเอ็กซเรย์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   

การจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหมายถึง การด าเนินการจัดซื้อจัดหาร่วมระดับจังหวัด/
กรมและระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

ภาพรวมมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของเขตคิดเป็นร้อยละ ………….ของมูลค่าการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ฯทั้งหมด โดยที่จังหวัดที่มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 
ได้แก่ จังหวัด........, จังหวัด........และจังหวัด........ คิดเป็นร้อยละ …………., …………. และ………….ตามล าดับและ
จังหวัดที่มีมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ น้อยกว่าร้อยละ 20ได้แก่ จังหวัด........, จังหวัด........และ
จังหวัด........คิดเป็นร้อยละ …………., …………. และ………….ตามล าดับ 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 

2.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทุกระดับ 
.............................................................................................................................................................  

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีการด าเนินการ ในประเด็นดังต่อไปนี้   
- เขตมีการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ในหน่วยงานทุกระดับ

ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการหรือไม่  เช่น มีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับต่างๆ  โดยจ านวนชุด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน  (ยกเว้น รพ.สต.ซึ่งมีบุคลากร
น้อยมาก การด าเนินการให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการร่วมระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด ตามความ
เหมาะสมและบริบทของแต่ละจังหวัด)  

- เขตมีการบริหารจัดการร่วมในเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ในจังหวัดหรือเขต  ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างไร จะแต่งตั้งกรรมการร่วมระดับจังหวัด หรือกรรมการร่วมระดับเขตตามความ
เหมาะสม 

- องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และกรรมการ
จะต้องมีหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการด าเนินการรวมถึงการควบคุมก ากับการ
ด าเนินการตามแผนที่ชัดเจน  

 



๖๔๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

2.๒ มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ 
.............................................................................................................................................................  
แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีการจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่

ยาที่มีความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล รวมทั้งกรอบบัญชีรายการยาร่วมของเขตและ
จังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการตามประเภท Service Plan เพ่ือให้เกิดการบริการและการ
ดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

2.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้างยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
................................................................................................................................................ .............  

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตสุขภาพมีการด าเนินการ ให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ผ่านคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้ง และมีการ
น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาอนุมัติซึ่งในส่วนภูมิภาคให้ นพ.สสจ.เป็นผู้อนุมัติแผนและรวมถึง
การปรับแผน โดยรายละเอียดที่จะต้องเสนอเพ่ือขออนุมัติหรือความถี่ในการเสนอขอปรับแผนให้จังหวัด
พิจารณาก าหนด และตอ้งไม่ให้ข้ันตอนการขออนุมัติเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการของโรงพยาบาล 

2.4 มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดฯุ 
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการนิเทศ :  เนื่องจากหลักการส าคัญของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ไม่ได้เป็นการ

ยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ  แต่เป็นกระบวนการบริหารจัดการก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อ ซึ่ง
ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ยกเว้นว่า ประเด็นใด จะได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
หรือมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น ให้ผู้นิเทศ สอบทานกระบวนการด าเนินงานและประเมินว่า 
เมื่อมีการจัดท าแผนจัดซื้อประจ าปี (จะท าให้ทราบจ านวนและวงเงินที่คาดการณ์ว่าจะซื้อในปีต่อไป)  เขตมีการ
ด าเนินการจัดการอย่างไร เช่น ให้หน่วยงานมีการวางแผนในการด าเนินการจัดซื้อตามวงเงินที่ประมาณการใน
แผนในแต่ละรายการ ตามระเบียบพัสดุฯ และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณยกเว้นหาก
ในช่วงระยะเวลาที่ก าลังด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยารายการใดเกิดขาดจากคลัง ก็สามารถ
ด าเนินการซื้อด้วยวิธีตกลงราคาไปพลางก่อนในระหว่างการด าเนินการได้ 

 

2.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม 
............................................................................................................................................................. 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีการด าเนินการจัดการอย่างไร ในประเด็น
ดังต่อไปนี้   

- ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีการใช้ร่วมกันมากหรือมีมูลค่าสูง ควรมีการด าเนินการร่วมกันในระดับ
จังหวัดหรือระดับเขต หรือระดับกรม   

- การจัดซื้อร่วมในระดับเขต ในประเด็นเรื่องยา มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550  ให้
สามารถด าเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต โดยการยื่นซองประกวดราคาและใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่
จ ากัดปริมาณ โดยสามารถจัดซื้อจาก 1-3 บริษัทได้ และให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออกใบสั่งซื้อตามความ
ต้องการใช้ในแต่ละคราว  

- ส าหรับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวงสาธารณสุขได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 
เช่นเดียวกับยา แล้ว 



๖๔๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

- กรณียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสามารถด าเนินการในระดับจังหวัด  และเสนอผู้ว่าราชการลงนาม 
และใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ พร้อมให้มอบอ านาจให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถออก
ใบสั่งซื้อตามความต้องการใช้ในแต่ละคราวได้ เช่นเดียวกับการจัดซื้อยาร่วมเขต  ซึ่งจะเป็นการด าเนินการตาม
อ านาจหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบพัสดุฯ 

2.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
............................................................................................................................................................ 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า นอกจากการจัดซื้อร่วมแล้ว เขตมีการด าเนินการจัดการ
ให้มีการบริหารจัดการร่วม ส ารองร่วมกัน หรือให้มีคลังร่วมกันของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระดับจังหวัด/
เขต  และจัดระบบการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน หรือกรณีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ที่เปิดบริการแล้วไม่คุ้มค่า เป็นต้นเขตได้มีแนวทางบริหารจัดการร่วมอย่างไรในระดับต่างๆ 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

2.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่ก าหนด 

............................................................................................................................................................. 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีระบบการควบคุมและก ากับติดตามการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในเขต มีการสรุปรายงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด และรายงานให้
กระทรวงสาธารณสุขทราบ 
 

3. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
3.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการก ากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 
............................................................................................................................................................. 

แนวทางการนิเทศ : ให้ผู้นิเทศ ประเมินว่า เขตมีการก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ ใน
เรื่องเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายอย่างไรบ้าง  ที่จะเอ้ือให้เกิดการปฏิบัติที่ดีของ
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ผู้บริหาร  ผู้สั่งใช้และผู้ใช้  ผู้จัดซื้อจัดหา  และรวมถึงใน
ภาพรวมของระบบการรายงาน  และประเมินผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว   

 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)……………………………………………………………………………… 



 
 

๖๕๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 

หัวข้อ  ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560  
จังหวัด.....................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่............................... 

…………………………………………. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
1.2 ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
1.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
1.4 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 

 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560 
ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด ผลงาน ปี 

2559 
เป้าหมาย ปี 

2560 
ผลงาน ปี 
2560 

ร้อยละ 

1 จ านวนครั้ งการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ ได้มาตรฐาน ในแต่ละ
จังหวัด ที่บันทึกในระบบ ITEMS ใน
ปีงบประมาณ 2560 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 95.5 
ของค่าเป้าหมายการออกปฏิบัติการ ในปี 
2560 ที่ สพฉ.ก าหนด 
 

    

 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการ

ตรวจราชการ) 
2.2.1 การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 

- คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด/ คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน มีบทบาทในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 
(ค าสั่ง/กระประชุม) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- แผนการด าเนินงาน/แผนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ปี ๖๐ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

แบบ ตก. 1 



 
 

                                                          ๖๕๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

2.2.2 ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
หน่วยปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน 
จ านวนหน่วยปฏิบัติการ 

ทั้งหมด ระดับสูง (ALS) ระดับพ้ืนฐาน (BLS) ระดับเบื้องต้น (FR) 
ปี 2557     
ปี 2558     
ปี 2559     

 

อ าเภอ 

จ านวนต าบล 

ทั้งหมด 

ที่มีหน่วย
ปฏิบัติการขึ้น
ทะเบียนใน

ระบบ 

ร้อยละ 
ที่มีหน่วย

ปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการจริง 

ร้อยละ 

1. อ าเภอ.......      
2. อ าเภอ.......      
3. อ าเภอ.......      
4. อ าเภอ.......      
.......      
รวมทั้งจังหวัด      

 
- แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ในปี 2560 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.2.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 

- สถานการณ์การรายงานข้อมูลในระบบฯ (ระยะเวลา/ผู้ที่รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูล) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปัญหา อุปสรรคในการลงบันทึกข้อมูลในระบบฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



 
 

                                                          ๖๕๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

2.2.4 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 
 

- ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
  
  
  
 
 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
4. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                          ๖๕๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 
หัวข้อ  ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560  

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 
……………………………………………. 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
1.2 ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
1.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
1.4 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 

 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560 

จ านวนครั้งการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ในแต่ละจังหวัด ที่บันทึกใน
ระบบ ITEMS ในปีงบประมาณ 2560 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 95.5 ของค่าเป้าหมายการออกปฏิบัติการ 
ในปี 2560 ที่ สพฉ.ก าหนด 

ล าดับ  ผลงาน  ปี 2559 เป้าหมาย ปี 2560 ผลงาน ปี 2560 ร้อยละ 
1 จังหวัด........     
2 จังหวัด........     
3 จังหวัด........     
 ….     
 รวมทั้งเขต     

 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการ

ตรวจราชการ) 
2.2.1 การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด  

- คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด/ คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน มีบทบาทในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 
(ค าสั่ง/กระประชุม) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- แผนการด าเนินงาน/แผนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ปี ๖๐ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบ ตก. 2  



 
 

                                                          ๖๕๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

2.2.2 ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
หน่วยปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน ในปี 
2559 

จ านวนหน่วยปฏิบัติการ 
ทั้งหมด ระดับสูง (ALS) ระดับพ้ืนฐาน (BLS) ระดับเบื้องต้น (FR) 

1. จังหวัด........     
2. จังหวัด........     
3. จังหวัด........     

…     
รวมทั้งเขต     

 

อ าเภอ 

จ านวนต าบล 

ทั้งหมด 

ที่มีหน่วย
ปฏิบัติการขึ้น
ทะเบียนใน

ระบบ 

ร้อยละ 
ที่มีหน่วย

ปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการจริง 

ร้อยละ 

1. จังหวัด........      
2. จังหวัด........      
3. จังหวัด........      
.......      
รวมทั้งจังหวัด      

 
- แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด ในปี 2560 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.2.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 

- สถานการณ์การรายงานข้อมูลในระบบฯ (ระยะเวลา/ผู้ที่รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูล) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปัญหา อุปสรรคในการลงบันทึกข้อมูลในระบบฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
 

                                                          ๖๕๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

2.2.4 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 
 

- ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ  
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
  
  
  
 
 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
4. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

 
     ผู้รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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แบบ ตก.1

1. หัวขอ้ การบริหารการเงินการคลัง

2. ขอ้มลูแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

2.1 แสดงขอ้มลูเชงิปริมาณ  (หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ในแตล่ะขอ้จ านวน 7 ขอ้)

ล าดับที่ ชื่อหน่วย
บริการ

1.แผนทาง
การเงิน 

(Planfin) มี
ความ

ทนัเวลา 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง

2.ผลต่างของ
แผนและผล 
ไม่เกินร้อยละ
 5 (รายได้

และ
ค่าใช้จ่ายสูง
กวา่หรือต่ า

กวา่แผนได้ไม่
เกินร้อยละ 5)

3.หน่วย
บริการมี
สัดส่วน

ของต้นทนุ
ต่อรายได้
ไม่เกินค่า
mean+1 
SD ของ
หน่วย

บริการใน

4.หน่วย
บริการผ่าน

เกณฑ์
ประเมิน

ประสิทธภิาพ
 มากกวา่ 4
 ตัว จาก
เกณฑ์

ประเมิน 7 
ตัว

 5.หน่วย
บริการมี
ค่าเฉล่ีย

คะแนน FAI
 >90

 6.หน่วย
บริการผ่าน

เกณฑ์
คะแนน

คุณภาพบญัชี
ด้วยการ
ตรวจทาง

อิเล็คทรอนิกส์
 100 คะแนน

7.เครือข่าย 
CFO/Auditor
 ระดับเขต/
จังหวดัผ่าน
การอบรม

1 รพ...

2 รพ...

3 รพ...

รวม

2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ขอ้มูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)

3.  ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีทีบ่รรลุเป้าหมาย)

5.  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

6.    นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี

4.  ปจัจัยส าคัญทีท่ าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเปา้หมาย (กรณีทีไ่ม่บรรลุเป้าหมาย)  และข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อ
หน่วยรับตรวจ

                แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
ภารกิจหลัก การติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

หัวขอ้ ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
เขตสุขภาพที.่....... จังหวัด.......

…………………………………………………

ประเด็นตรวจราชการ การบริหารจัดการการเงินการคลังทีม่ปีระสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตทิางการเงิน 
(เป้าหมาย ไมเ่กินร้อยละ 8 ของหน่วยบริการในพ้ืนที)่



ตก.2

1. หวัข้อ การบริหารการเงินการคลัง

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเปา้หมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ  (จ านวนหน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ์แตล่ะข้อรวม 7 ข้อ)

ประเดน็ตรวจราชการ

จงัหวดั จ านวนหน่วย
บริการ (แหง่)

1.แผนทางการเงิน 
(Planfin) มีความ
ทันเวลา ครบถ้วน 

ถูกต้อง

2.ผลต่างของแผน
และผล ไม่เกนิร้อยละ

 5 (รายได้และ
ค่าใช้จา่ยสูงกวา่หรือ
ต  ากวา่แผนได้ไม่เกนิ

ร้อยละ 5)

3.หน่วยบริการมี
สัดส่วนของต้นทุน

ต่อรายได้
ไม่เกนิค่าmean+1

 SD ของหน่วย
บริการในกลุ่ม

ระดับเดียวกนั (20
 กลุ่ม) 

4.หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ประสิทธภิาพ 
มากกวา่ 4 ตัว 

จากเกณฑ์
ประเมิน 7 ตัว

 5.หน่วย
บริการมี
ค่าเฉลี ย

คะแนน FAI >
90

 6.หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์

คะแนนคุณภาพ
บัญชีด้วยการ

ตรวจทาง
อเิล็คทรอนิกส์ 
100 คะแนน

7.เครือข่าย 
CFO/Auditor 

ระดับเขต/จงัหวดั
ผ่านการอบรม

รวม

2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวเิคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)

3.  ปจัจัยส าคัญทีท่ าใหก้ารด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที บรรลุเป้าหมาย)

4.  ปจัจัยส าคัญทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุเปา้หมาย (กรณีที ไม่บรรลุเป้าหมาย)  และข้อเสนอแนะทีใ่หต้อ่หน่วยรับตรวจ

5.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

6.  นวัตกรรมทีส่ามารถเปน็แบบอย่าง (ถ้ามี)

657

 แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวัด ปงีบประมาณ 2560

หวัข้อ ร้อยละของหน่วยบริการที ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน

เขตสุขภาพที.่.......
……………………………………………

การบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปญัหาวิกฤติทางการเงิน (เปา้หมาย ไม่เกินร้อยละ 8 ของหน่วยบริการ
ในพ้ืนที)่

ภารกิจหลัก การติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

1
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ค าจ ากัดความ ผ่าน ไม่ผ่าน

1. แผนทางการเงิน (Planfin) มีความ
ทนัเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง

1 0

2. ผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ
 5 (รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกวา่หรือต ่า
กวา่แผนได้ไม่เกินร้อยละ 5)

1 0

3. หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทนุต่อ
รายได้ไม่เกินค่า mean+1 SD ของ
หน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (20 
กลุ่ม)

1 0

4. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธภิาพ มากกวา่ 4 ตัว จากเกณฑ์
ประเมิน 7 ตัว

1 0

 5. หน่วยบริการมีค่าเฉลี ยคะแนน FAI >
90

1 0

 6. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คะแนน
คุณภาพบญัชีด้วยการตรวจทาง
อิเล็คทรอนิกส์ 100 คะแนน

1 0

7. เครือข่าย CFO/Auditor ระดับเขต/
จังหวดัผ่านการอบรม

1 0

ตามเกณฑ์การตรวจสอบบญัชีอิเล็คทรอนิกส์ของกลุ่มประกันสุขภาพ

ตามเกณฑ์การประเมิน FAI ป ี60

มี CFO / Auditor ระดับเขต และจังหวดั ครบทกุแหง่ และ ได้รับการรอบรมพฒันาศักยภาพ

การบริหารจัดการการเงินการคลังทีม่ปีระสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตทิางการเงิน (เป้าหมาย ไมเ่กินร้อยละ 8 ของหน่วยบริการในพ้ืนที)่

ความทนัเวลา = ส่งภายในก่าหนด / ความครบถ้วน = ส่งครบทั้ง 7 แผน และ ผ่านการลงนามจาก สสจ.และเขต / ความถูกต้อง = 
ต้องมีการประมาณการในแผน 1-5 ตามรายการที ก่าหนด (ต้องผ่านทกุเงื อนไข)

การใหค้ะแนน 

เกณฑ์ 7 ตัวประกอบด้วย  1) ประสิทธภิาพการท่าก่าไร Operating margin 2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return on Asset 
3) ระยะเวลาถัวเฉลี ยในการช่าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ 4) ระยะเวลาถัวเฉลี ยในการเรียกเก็บหนี้กลุ่มลูกหนี้ที เรียกเก็บจาก สปสช. UC
 -OP/IP (AE)   5) ระยะเวลาถัวเฉลี ยในการเรียกเก็บหนี้ กลุ่มลูกหนี้สิทธขิ้าราชการที เรียกเก็บจากกรมบญัชีกลาง  6) ระยะเวลาถัว
เฉลี ยในการเรียกเก็บหนี้กลุ่มลูกหนี้สิทธปิระกันสังคม (ในเครือข่าย)   7) การบริหารสินค้าคงคลัง

ติดตามผลการด่าเนินงาน เทยีบกับ แผนทางการเงินทกุไตรมาส เงื อนไข รายได้และค่าใช้จ่ายจะต้องมีผลต่างไม่เกิน ร้อยละ 5

ต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านยา เวชภณัฑ์ ว.วทิยาศาสตร์การแพทย์ ว.ทนัตกรรม และค่าตอบแทนทกุรายการ เทยีบกับ รายได้ค่ารักษา



 
 

๖๕๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

  แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หัวข้อ..การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

จังหวัด...........................  เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่.......................... 
………………………………………….. 

 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ........ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ 
 

๒. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

๒.๑ แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด  อ าเภอ 

1 
อ าเภอ 

2 
อ าเภอ 

3 
อ าเภอ 

4 
อ าเภอ 

5 
รวม 

๑ บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในจังหวัดผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทีมสนบัสนุนงานวิจัย 
(หลักสูตรการอบรมไม่ต่ ากว่า 2 
วันข้ึนไป)  (มี/ไมม่ี) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

๒ มีผลงานวิจยั/ R2R ด้านสุขภาพ 
อย่างน้อย ๕ เรื่อง/จังหวัด 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

๓ 
 

หน่วยงานท่ีมีคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวจิัย ได้จัดท า SOP 
และมีการพิจารณาจริยธรรม
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ๑ ครั้ง/ป ี
(มีการประชุมพิจารณางานวิจัย) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

๔ จังหวัดรวบรวมและวเิคราะห์
ผลงานวิจัย/ R2R จาก
หน่วยงานในจังหวัด ส่งเป็น
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/ R2R 
ระดับเขตสุขภาพ (จังหวัด
รวบรวมข้อมลูส่งเขตสุขภาพได้
ในเวลาที่ก าหนด) 

เป้าหมาย       

 ผลงาน       
 ร้อยละ       

๕ ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 

เป้าหมาย       
 ผลงาน       
 ร้อยละ       

 
   ๒.๒ แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการ) 
.......................................................................................................................................... ....................................
.................................................................................................................. ............................................................
. 
 

แบบ ตก. 1 



 
 

                                                      ๖๖๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

๓. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................. .... 

 

 

๔. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)  และข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

  
  
  
 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ........................ 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................. ..... 

     
 ผู้รายงาน....................................................................................... 

     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี............................................................. ...................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                      ๖๖๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ภารกิจหลัก.......................................................... 
หัวข้อ...การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 
…………………………………………………….. 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ.......ผลงานวจิยั/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด  จังหวัด 
1 

จังหวัด 
2 

จังหวัด 
3 

จังหวัด 
4 

จังหวัด 
5 

รวม 

1 บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในทุกจังหวัดทุกเขต
สุขภาพผา่นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีม
สนับสนุนงานวิจัย อย่างน้อย ๑ 
คน/จังหวัด (หลักสูตรการอบรมไม่
ต่ ากว่า 2 วันขึ้นไป)    

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

2 ในทุกจังหวัด ทุกเขตสุขภาพมี
ผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ 
อย่างน้อย ๕ เรื่อง/จังหวัด 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

3 หน่วยงานท่ีมีคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวจิัย ได้จัดท า SOP 
และมีการพิจารณาจริยธรรม
งานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ปี (มีการประชุมพิจารณา
งานวิจัย) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

4 มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/ R2R  
ระดับเขตสุขภาพ โดยทุกจังหวัด
รวบรวมและวิเคราะห์ผลงานวิจัย/ 
R2R จากหน่วยงานในจังหวัด ส่ง
เป็นฐานข้อมูลผลงานวิจัย/ R2R 
ระดับเขตสุขภาพ  

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

5 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่ ให้หน่ วยงานต่ า ง  ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

 
 

แบบ ตก. 2  



 
 

                                                      ๖๖๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

   2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการ) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................. ..... 
 
3. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
........................................................................................................................... ...................................................
................................................................................................................................. ....................... 
 

 

4. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย)  และข้อเสนอแนะที่ให้
ต่อหน่วยรับตรวจ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

  
  
 
 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................. .... 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ........................ 

      
 ผู้รายงาน........................................................... ............................ 

     ต าแหน่ง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบรายงานการตรวจราชการ 

คณะที่ 5 

การตรวจราชการแบบบรูณาการ 
ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี

 



๖๖๔ 
 

แบบสอบทานแนวทางการด าเนินการของจังหวัด 
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

งบประมาณสนับสนนุส่วนภูมิภาค แผนงานบรูณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  

เจ้าภาพหลัก :  ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม  กรมอนามัย 
โครงการ : พัฒนากฎหมาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติและการก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด   

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................................................. เขตสุขภาพที่........... 

เป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

1. จังหวัดมีการพัฒนาต้นแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน การลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง  
อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง 
 
(ด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามแผนงานบูรณาการฯ) 
  
  

1. วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทุกประเภทและมีแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
๒. ผลักดันให้มีมติของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เพ่ือ 

๒.๑ สนับสนุนและก ากับดูแลให้ท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย 
๒.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยทุกประเภทตามแนวทาง 

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Environmental Health Accreditation : EHA) 
๓. จัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งก าเนิด และ
ควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
๔. จัดท าฐานข้อมูลชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง ครอบคลุมกระบวนการด าเนินการ และข้อมูลปริมาณการเกิด การ
ลด คัดแยก และการน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่น/ชุมชนมีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบการลด คัด
แยก และน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ อาทิ ให้ความรู้ อสม, เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ ก ากับ 
ติดตาม เป็นต้น 

  

แบบ PPR1 คณะที่ 5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 



๖๖๕ 
 

ข้อเสนอแนะ(ในพื้นที่)…………………………………………..........……………………....................................       
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย…………………………………………........…………………..........…………………… 

 

 ผู้รายงาน.......................................................... 
 
  เจ้าภาพหลัก  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โทรศัพท์ 0 2590 4316 โทรสาร 0 2590 4316 
                            ๑. นางณีรนุช  อาภาจรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    
       มือถือ ๐๘๑ ๕๖๖ ๘๘๗๙  E-mail : a.neeranuch@gmail.com 
  2. นายประโชติ  กราบกราน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

          มือถือ 081 626 4111  E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th 

                            3. น.ส.นวรัตน์  อภิชัยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
       มือถือ  ๐๘๓ ๗๗๗ ๖๒๒๙ E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.neeranuch@gmail.com
mailto:rujira.c@anamai.mail.go.th


๖๖๖ 
 

แบบสอบทานแนวทางการด าเนินการของจังหวัด 
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review) 

งบประมาณสนับสนนุส่วนภูมิภาค แผนงานบรูณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  

เจ้าภาพหลัก :  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
โครงการ : เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสขยะ 
กิจกรรม : สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน และผู้สัมผัสขยะ  

    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................................... เขตสุขภาพที่............… 

เป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 
๑. จังหวัดมีการด าเนินการในพื้นที่เสี่ยง 
    ๑) มลพิษขยะ ๒๐ จังหวัด 
    ๒) มลพิษทางอากาศ จังหวัดสระบุรี 
ระยอง และ ๙ จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ 
    ๓) มลพิษด้านอื่นๆ 
๒. จังหวัดมีข้อมูลสถาน การณ์และการเฝ้า
ระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส าหรับพ้ืนที่
เสี่ยง 
๓. สนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสุขภาพ
ทุกระดับ 

๑. ระบบฐานข้อมูล :  
     ๑.๑ ระบุปัญหาและความเสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
     ๑.๒ ก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนทีเ่สี่ยง 
     ๑.๓ ระบุประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  
     การด าเนินการโดยใช้แบบส ารวจ : 
      - พ้ืนที่มลพิษขยะ : ส ารวจข้อมูลทั่วไปและการบริหารจัดการบ่อขยะฯ 
(แบบ ข-๑) 
      - พ้ืนที่มลพิษอ่ืนๆ : ส ารวจข้อมูลแหล่งก าเนิดสิ่งคุกคามและประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (แบบ พส.๑) 
๒. การจัดการ/การด าเนินการ 
    ๒.๑ เฝ้าระวังเชิงรุก 
           ๑) เฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
         ๒) ตรวจคัดกรอง สอบสวนโรค ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย/ผู้ที่สงสัย 

 
 

 

แบบ PPR1 แบบ PPR1 



๖๖๗ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 
       การด าเนินการโดยใช้แบบคัดกรอง/ส ารวจ : 
       - ส ารวจความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส าหรับประชาชนที่
อาศัยรอบพื้นท่ีบ่อขยะ (แบบ ข-๒) 
       - ส ารวจความเสี่ยงทางสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัวผู้ประกอบอาชีพคัดแยก/รีไซเคิลขยะ (แบบ ข-๓) 
        - คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการท างานของผู้ประกอบอาชีพเก็บคัดแยก
และรีไซเคิลขยะ (แบบ อชก.-๒) 
       - กรณีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ : ให้ท าการคัดกรองสุขภาพตาม
แบบฟอร์ม/แนวทางของประเด็นปัญหานั้น 
    ๒.๒ เฝ้าระวังเชิงรับ : การตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งต่อผู้ป่วย/ ผู้ที่สงสัย 
    ๒.๓ การสื่อสารเตือนภัยและให้ความรู้ประชาชน  
     ๒.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 
   ๒.๕ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในพ้ืนที่ 
    ๒.๖ สนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยบริการในพ้ืนที ่
    ๒.๗ การติดตามและรายงานผลการจัดการ/การด าเนินการ : 
           - กรณีปัญหามลพิษขยะ : แบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานฯ 
ของประชาชนและผู้สัมผัสขยะ 
          - กรณีปัญหามลพิษอ่ืนๆ : แบบรายงานผลการด าเนินงานดูแล เฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (แบบ พส.๒) 



๖๖๘ 
 

ข้อเสนอแนะ(ในพื้นที่)…………………………………………..........……………………....................................       
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย…………………………………………........…………………..........…………………… 

 

 ผู้รายงาน........................................................ .. 
 
 เจ้าภาพหลัก   ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค   
    1. นางสุธิดา อุทะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
        โทรศัพท์ 02 590 4393  โทรสาร 02 590 4388  
        มือถือ ๐63 451 5644  E-mail : env-med@googlegroups.com     
    2. นางภัคนี  สิริปูชกะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์   
        โทรศัพท์ 02 590 4392  โทรสาร 02 591 8189  
        มือถือ ๐๘๑ ๓๔๓ ๐๕๔๔  E-mail : occupah@gmail.com 
     3. นายประหยัด เคนโยธา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
         โทรศัพท์ 0 2590 4393   โทรสาร 0 2591 8189    
         มือถือ  092 501 5709  E-mail : env-med@googlegroups.com 
     4. นางอรพรรณ ศิริวงษ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
         โทรศัพท์ 0 2590 4392   โทรสาร 0 2591 8189    
         มือถือ  086 244 3192  E-mail : occupah@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:occupah@gmail.com
mailto:occupah@gmail.com


๖๖๙ 
 

แบบสอบทานแนวทางการด าเนินการของจังหวัด  
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring & Evaluation)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน  
 เจ้าภาพหลัก 1. ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

    2. ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

A. ภาพรวมสถานการณ์อบัุติเหตุทางถนน 
- แนวโน้มและสถานการณ์ RTI ยอดรวมผู้เสียชีวิต 2554-2559 (5 ปีย้อนหลัง)  
- จ าแนกการตาย ตามปัจจัยเสี่ยงหลัก (คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม) 

B. ผลการด าเนิน ปัญหาอปุสรรคและข้อพจิารณาเสนอแนะทีส่ าคญั 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................................... เขตสุขภาพที่............… 

ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน - กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ประเด็นเชิงระบบ
บริหารจัดการ 

1. กลไกด าเนินงานของ ศปถ. ระดับต่างๆ  
   1.1 ศปถ. จังหวัด 
         - ประชุมได้ต่อเนื่อง (ทุกเดือน)  
         - มีการรายงานข้อมูลส าคัญ (ตาย 3 ฐาน,  
ผลสอบสวนกรณีเหตุการณ์ส าคัญ) 
         - มีการก าหนดแผนบูรณาการและติดตาม
ผลการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 ศปถ. อ าเภอ / ศปถ. อปท. 
         - มีการก าหนดเลขานุการร่วมและประชุม 
ได้ต่อเนื่อง 
         - มีการรายงานข้อมูลส าคัญ (ตาย 3 ฐาน, 
ผลสอบสวนกรณีเหตุการณ์ส าคัญ) 

1. 1. มหาดไทย : ส านักงาน    
2.    ป้องกันและบรรเทา 
3.    สาธารณภัยจังหวัด,     
4.    ท้องถิ่นจังหวัด  

2. สาธารณสุข : ส านักงาน  
   สาธารณสุขจังหวัด และ    
   โรงพยาบาลในจังหวัด  
   (รพศ./รพท.)  
3. ต ารวจภูธรจังหวัด 
4. คมนาคม : แขวงทางหลวง   
    แขวงทางหลวงชนบท   
    ขนส่งจังหวัด  

   

แบบ PPR1 



๖๗๐ 
 

ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน - กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
         - มีการก าหนดแผนบูรณาการและติดตาม
ผลการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. กลไกจัดการ “ระบบข้อมูล” ได้แก่ 
   2.1 บูรณาการข้อมูลตาย 3 ฐาน (ตร. สธ. 
ประกัน) 
         - รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอ ศปถ. 
จังหวัด/ ศปถ.อ าเภอ  
   2.2 การสอบสวนอุบัติเหตุส าคัญ 
         - มีการสอบสวนหาสาเหตุ การบาดเจ็บ 
และเสียชีวิต (แบบสหสาขา) พร้อมทั้งน าเสนอ 
   2.3 การระบุ “จุดเสี่ยง” และความเสี่ยง 
หลักอ่ืนๆ (พฤติกรรม ยานพาหนะ ฯลฯ)  
           - มีการระบุ “จุดเสี่ยง” เพ่ือเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข  
3. ก าหนดให้มี “มาตรการด้านความปลอดภัย
ทางถนน” ในระดับต่างๆ  
   3.1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
         - มีนโยบายและมาตรการให้หน่วยงาน
ก าหนด “มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
ถนน” เช่น การ MOU ระหว่างหน่วยงาน 
         - การการรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เรื่องอุบัติเหตุทุกภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
   3.2 มาตรการความปลอดภัยทางถนนในสถาน
ประกอบการ / สถานศึกษา 

5. หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
    เช่น ศธ. สวสัดิการแรงงาน   
    จังหวัด 
  



๖๗๑ 
 

ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน - กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
        - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
(จป.) ในสถานประกอบการมีการน าเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน มาก าหนดแนวทางด าเนินงาน 
ตั้งแต่ บ่งชี้ความเสี่ยง ทบทวน/ก าหนดแผนงาน 
ด าเนินการและติดตามผล ฯลฯ 
   3.3 มาตรการในระดับชุมชน  
         - การก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” ด้าน
ความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดการความเสี่ยง
ส าคัญในชุมชน 
         - การตั้ง “ด่านชุมชน” ของท้องถิ่น/ชุมชน 
ทั้งในช่วงเทศกาล และงานบุญประเพณีส าคัญ   

2. ประเด็นเชิง  
    ความเสี่ยงหลัก  
ตามท่ีนโยบาย (มติ 
ครม./นปถ.) มุ่งเน้น  

1. การจัดการ “ความเร็ว” โดยเฉพาะความเร็วใน
เขตเมือง  
   - มีการก าหนดจุดจัดการเพ่ือ “ลดความเร็ว” 
โดยเฉพาะ หน้าโรงเรียน ตลาด/ชุมชน 
   - มีสื่อสารประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้
กฎหมาย  
2. การจัดการแก้ไข “จุดเสี่ยง” โดยเฉพาะใน
ระดับท้องถิ่น/ชุมชน 
   - ระบุจุดเสี่ยง (ข้อมูลจากหน่วยงาน หรือการ
ส ารวจ)  
   - รวบรวมผลการจัดการจุดเสี่ยงส าคัญ อย่าง
น้อย 5 จุด/ไตรมาส (ผล Before-After)  
3. การจัดการปัญหา “ดื่ม/ เมาแล้วขับ”  
   - ใช้ข้อมูลระบุ “กลุ่มเสี่ยง” (กลุ่มเป้าหมาย) ให้

5. 1. มหาดไทย : ส านักงาน    
6.    ป้องกันและบรรเทา 
7.    สาธารณภัยจังหวัด,     
8.    ท้องถิ่นจังหวัด  

2. สาธารณสุข : ส านักงาน  
   สาธารณสุขจังหวัด และ    
   โรงพยาบาลในจังหวัด  
   (รพศ./รพท.)  
3. ต ารวจภูธรจังหวัด 
4. คมนาคม : แขวงทางหลวง   
    แขวงทางหลวงชนบท   

1.     ขนส่งจังหวัด  
2. 5. องค์การปกครองส่วน  
3.    ท้องถิ่น 

   



๖๗๒ 
 

ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน - กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ชัดเจน 
   - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการใช้
มาตรการทางสังคม/มาตรการองค์กร เช่น วัด
ปลอดเหล้า งานศพ-งานบุญ งานเลี้ยงในองค์กร
ปลอดเหล้า 
   - บังคับใช้กฎหมาย โดยเพิ่มการตรวจวัด
แอลกอฮอล์ ด่านตรวจ โรงพยาบาลฯ 
   - ติดตามประเมินผล ทั้งภาพรวมและโดยเฉพาะ
กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
4. การจัดการ “พฤติกรรมเสี่ยงหลักอ่ืนๆ” ได้แก่ 
   4.1 หมวกนิรภัย 100%  
         - ใช้ข้อมูลระบุ “กลุ่มเสี่ยง” 
(กลุ่มเป้าหมาย) ให้ชัดเจน 
          - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการ
ใช้มาตรการทางสังคม/มาตรการองค์กร  
          - ก าหนดให้ “ผู้น าชุมชน-ผู้น าหน่วยงาน” 
ต้องเป็นแบบอย่างในการสวมหมวก 100%  
          - มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มหลักๆ ที่ก าหนดไว้ 
          - จัดท าข้อมูล “บาดเจ็บศีรษะ” เพ่ือใช้
ประกอบการ monitor การด าเนินงาน 
   4.2 เข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะรถโดยสาร
สาธารณะ 
        - เข้มงวดกับการติดตั้งและอ านวยความ
สะดวกในการใช้งานของเข็มชัดนิรภัย 

4. 6. หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
5.     เช่น ศธ. สวสัดิการแรงงาน  
6.     จังหวัด 



๖๗๓ 
 

ประเด็นส าคัญ แนวทางด าเนินงาน - กิจกรรมหลัก หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
        - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ
เพ่ิมมาตรการเตือนผู้โดยสาร “คาดเข็มขัดนิรภัย”  
         - กรณีเกิดเหตุ ทีมสอบสวนมีข้อมูลการใช้
เข็มขัดนิรภัยในผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

ข้อเสนอแนะ (ในพืน้ที่)       …………………………………………………………………………….…………………………………..........……………………       
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย    …………………………………………………………………………….…………………………………..........…………………… 

 ผู้รายงาน.......................................................... 

  เจ้าภาพหลัก   1. ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค  โทรศัพท์ 02 590 3980  โทรสาร 02 590 3967 
     1.1 นพ.ดิเรก  ข าแป้น  ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ     
     1.2 นางนงนุช  ตันติธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  มือถือ 089 788 3020  E-mail : nuchtt@hotmail.com  
     1.3 นายขจรศักดิ์  จนัทร์พาณิชย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    2. ส านกัสาธารณสุขฉุกเฉิน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท์  02 590 1851  โทรสาร  02 590 1771 
     2.1 นพ.กิตติ์พงศ์  สัญชาตวิรุฬห์   ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน   
     2.2 น.ส.นิตยา  คณิตสาร  นักวิชาการสาธารณสุข  มือถือ  093 126 5708  E-mail : kanitsarn@gmail.com 
     2.3 น.ส.พรสุดา  ค าเหลือง นักวิชาการสาธารณสุข  มือถือ  098 582 7709  

    หมายเหตุ     สามารถ Download แบบสอบทานแนวทางการด าเนินการของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2559 ได้ที่ http://bie.moph.go.th  และส่งกลับมาที ่
ส านักตรวจและประเมินผล  E-mail  :  health.inspect2559@gmail.com   ภายในวันที่  30  ธันวาคม   2559 

  ผู้รับผิดชอบ   ส านักตรวจและประเมินผล  โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๑๖๐๒ โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๐๒๐ E-mail : health.inspect2559@gmail.com   
   1. นางลักษณา  ว่องประทานพร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  มือถือ 084 874 4096   
   2. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   มือถือ ๐๘๕ ๐๕๗ ๔๘๑๔      
   3. นายพีระพล   กล้าหาญ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มือถือ 095 749 9797  

mailto:nuchtt@hotmail.com
mailto:kanitsarn@gmail.com
http://bie.moph.go.th/
mailto:health.inspect2559@gmail.com
mailto:health.inspect2559@gmail.com


๖๔๙ 

 

 

 

 

  
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

…………………………………. 
 

โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่จะ
ท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการ
ปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดท าภารกิจ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๘" 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๒ 

(๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ      
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๓) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ      
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐทุก

หน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 

“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่
รวมถึงผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ 

 

 



๖๕๐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
(๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(๒) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ 
(๓) รัฐวิสาหกิจ 
(๔) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึง

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
“กระทรวง” หมายความรวมถึงส านักนายกรัฐมนตรี และทบวงด้วย 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย 
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และส่วนราชการที่ไม่มีฐานะ

เป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น
อธิบดี 

“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย 
ข้อ ๖ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ 

……………………………………….. 
 

ข้อ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(๑) เพ่ือชี้แจง แนะน า หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนต่างๆ ของชาติ 
และของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และค าสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ
หรือไม ่

(๓) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน 

(๕) เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในพ้ืนที ่

ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือ
ตามท่ีได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 

แผนการตรวจราชการประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท าตามรอบปีงบประมาณ  โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 



๖๕๑ 

ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจ
ราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง 

ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้า
หน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปีตามวรรคสอง หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย 
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิด
การบูรณาการ รวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็น
แนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามได้ข้อยุติเป็นประการใด ให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามข้อยุตินั้น 

ข้อ ๙ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะ       
ผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของ
กระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของกรม     
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีท่ีต้องตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่อง
เดียวกัน ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานหรือร่วมกันด าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ข้อ ๑๑ การแบ่งพ้ืนที่การตรวจราชการ ให้เป็นไปตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
 

หมวด ๒ 
อ านาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 

……………………………….. 
 

ข้อ ๑๒ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจราชการมี
อ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ   
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณา      
โดยด่วน 



๖๕๒ 

(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการ
ร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ทราบ 

(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือชี้แจง แนะน า หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการสั่งตามข้อ ๑๒ (๒) ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดย

พลัน ในกรณีที่ผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวได้ ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อม
เหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ และให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการตรวจราชการ ให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของ
ทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามหมวด ๔ 

ข้อ ๑๕ เพ่ือให้การตรวจราชการ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ให้ผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายมีอ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และจะให้มีรองหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  อาจขอก าหนดให้มี
ต าแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการมีอ านาจและหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปใน

สถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจราชการ 
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อม

ที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได้ 
(๓) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ 
(๔) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจ

ราชการไว้ก่อน หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้
ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว 

(๕) ด าเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
 

หมวด ๓ 
การรายงานและการด าเนินการตามผลการตรวจราชการ 

……………………………………….. 
 

ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการ ดังต่อไปนี้ 



๖๕๓ 

(๑) กรณีผู้ตรวจราชการส า นักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และในกรณีที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาส าคัญ  ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี  หรือ               
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการ หรือก ากับการบริหารราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก ากับดูแลเขตพ้ืนที่เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาส าคัญ     
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี เห็นว่ามี
ปัญหาส าคัญ ให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่มี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรี  หรือรอง
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดท ารายงานที่จะคอยติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหนึ่งอย่างใด        
ให้รายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่เพ่ือ
พิจารณาสั่งการต่อไป 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม แล้วแต่กรณี พิจารณา ประมวลผล วิเคราะห์ 
และจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกัน และน ารายงานเสนอแนะผู้มีอ านาจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละครั้ง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือ
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือแผนงาน ให้รีบจัดท ารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
เรื่องนั้น เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการ
ด าเนินการ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจของหน่วยงานของรัฐนั้น           
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิได้แก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร ส าหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ  หรือกรณีเป็นรายงานของ
ผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 

ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอค า
วินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอ านาจ ให้ผู้ตรวจราชการด าเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืน 
และให้บันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

ข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดท าโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ 



๖๕๔ 

ในกรณีที่ได้แนะน าหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปค าแนะน าและการสั่งการนั้นไว้ใน
รายงานด้วย 

 
หมวด ๔ 

มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าท่ีและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ 
…………………………………….. 

 
ข้อ ๒๑ ผู้ตรวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ ์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และท าหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอ่ืน  ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ในกรณีที่พบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้น
ได้ทราบโดยทันทีด้วย และให้น าความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ผู้ตรวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่างๆ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน 

ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้รับการตรวจหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
หมวด ๕ 

สมุดตรวจราชการ 
………………………………… 

 
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจ า  ณ 

ส านักงานหรือที่ท าการ 
หน่วยของรัฐอ่ืนที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดให้มีสมุดตรวจราชการ

ตามท่ีเห็นสมควรหรือจ าเป็นก็ได้ 
สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือโครงการ

ที่ตรวจไว้ด้วยก็ได้ 
(๓) ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดย

รีบด่วน และได้แนะน าหรือสั่งการไว้ด้วยวาจาแล้ว 
(๔) การด าเนินการของผู้รับการตรวจ 



๖๕๕ 

ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่ส านักงานหรือที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ   
ให้ผู้ตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และวัน 
เดือน ป ีที่ตรวจไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยและได้บันทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
แล้ว อาจไม่ลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอ่ืนในเขตท้องที่เดียวกันก็ ได้ แต่ต้อง
บันทึกอ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่ตรวจนั้นด้วย 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้รับการตรวจด าเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกไว้ในข้อ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถด าเนินการได้โดยทันที ให้รีบด าเนินการโดยไม่ชักช้า แล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่ไม่
สามารถด าเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถด าเนินการได้  ให้บันทึกชี้แจงข้อขัดข้อง 
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ 

ข้อ ๒๗ ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามข้อ ๒๕ ให้ผู้รับการตรวจจัดท าส าเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการด าเนินการของผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีที่ผู้รับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยู่ ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดนอก
กรุงเทพมหานคร ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

…………………………… 
 

ข้อ ๒๘ หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็นการ
เฉพาะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิได้มีการปรับปรุง
ระเบียบ ให้ผู้ตรวจราชการและผู้รับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้
ต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 
(ทักษิณ ชินวัตร) 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที ่๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ 



๖๘๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ส ำเนำ 
 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที ่ 1826/๒๕59 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 อนุสนธิค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2133/2558  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ     
เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  

 เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายในด้านการตรวจราชการเพ่ิมขึ้น รวมถึง  
มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบงาน  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  จึงยกเลิกค าสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่ 2133/2558 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้  
 

1. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
3. รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
4. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
5. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
6. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
7. รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
8. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
9. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
17. ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  กรมพัฒนาการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 

18. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
19. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 

20. ผู้อ านวยการส านัก... 



๖๘๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
20. 

 
ผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
กรรมการ 

21. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
22. ผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  ส านักตรวจและประเมินผล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
25. หัวหน้ากลุ่มประเมินผล  ส านักตรวจและประเมินผล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
26. ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

และเลขานุการ 
27. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมินผล 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจราชการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดท าแผน และแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่าง

บูรณาการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อน

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่  เพ่ือเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง/หน่วยงานส่วนกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อไป 

3. ก าหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
4. สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะ เพ่ือให้การตรวจราชการในพ้ืนที่

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   25    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
                                                

ลงชื่อ  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ 
            (นายมรุต จิรเศรษฐสิริ) 
           ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
                                             หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
        ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซา้ย 

(นางศิริพร ลั่นซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 



๖๘๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ส ำเนำ 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่  2054/๒๕59 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   

 
 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย  
เป็นมาตรการส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ และการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข แ ก่ ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2560  ได้ก าหนดขอบเขตการตรวจราชการใน 5 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ , การพัฒนาระบบบริการ , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารจัดการ รวมถึงการตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรีด้วย 

เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องตามนโยบายและ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อ
ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 5 คณะ ดังนี้ 

คณะที่ ๑ การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ 
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ 
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 
คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
     

โดยให้มีอ านาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ และก าหนดตัวชี้วัดในประเด็นตรวจราชการที่เหมาะสม 
2. ก าหนดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) และเครื่องมือในการตรวจ ก ากับ 

ติดตามและประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ  
 3. พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
4  ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
 5. สรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ  และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารกระทรวง

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  

 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
                                              

 ลงชื่อ  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ 
             (นายมรุต จิรเศรษฐสิริ) 
            ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
                                               หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
        ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซา้ย 

(นางศิริพร ลั่นซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 



๖๘๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
……………………………………………….. 

1. นายแพทยธ์เรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 ประธาน 
2. นายแพทยโ์อภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
3. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
4. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 รองประธาน 
5. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 1 รองประธาน 
6. นายแพทยย์ุทธนา พูนพานิช  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 9 รองประธาน 
7. นายแพทยย์อร์น จิระนคร  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 

8. แพทย์หญิงมธุรดา  สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

9. ดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

10. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กรรมการ 
11. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มสอบสวนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

12. นางสาวนิภาพรรณ  สฤษดิ์อภริักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

13. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อ านวยการส านักวัณโรค 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

14. นายสุขสันต์ จิตติมณี หัวหน้ายุทธศาสตร์และประเมินผล 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

15 
 

แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

16. นายแพทย์ดิเรก ข าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

17. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

18. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

19.นางสุชาดา… 



๖๘๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

19. นางสุชาดา เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

20. นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

21. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี่ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

22. นางภัคนี สิริปูชกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

23. นางสาวพรทิพย์ ศิริภาณุมาศ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

24. นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

25. นายแพทยเ์กรียงไกร  นามไธสง ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการเเพทย์ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

26. นายแพทยป์ระพันธ์  พงศ์คณิตานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

27. แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์  ผู้อ านวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการเเพทย์เเห่งชาติ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

28. นายแพทยว์ิโรจน์  วีระชัย ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดเเห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

29. เภสัชกรชาพล รัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

30. ดร.ณธิป วิมุตติโกศล เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

31. นายอาทิตย์ พันธุ์เดช เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

32. นายแพทยส์ุชาติ เลาบริพัตร ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

33. นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อ านวยการกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

34.นายพรเทพ… 
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34. นายพรเทพ ล้อมพรหม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

35. นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

36. นายนพดล ครุธน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

37. นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

38. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

39. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพประชาชน 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

40. นางสาวรตี สงวนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

41. ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

42. นางพรพิศ กาลนาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

43. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 

44. นายแพทย์กิตติพงศ์  แซ่เจ็ง ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

45. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 

46. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ   
กรมอนามัย 

กรรมการ 

47. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

48. นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

49. ทันตแพทย์หญิงปิยดา ประเสริฐสม ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กรรมการ 
50.นายสืบพงษ์… 
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50. นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 

51. นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

52. นายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

53. นางสาวมลฤดี ตรีวินัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

54. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

55. นายแพทย์พงศธร พอกเพ่ิมดี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

56. ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมข า ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

57. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

58. นางภารณี วสุเสถียร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 6 กรรมการ 
59. นางสุนันทา กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
60. นางปนิตา  ธีรสฤษกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 3 กรรมการ 
61. นายสุวัฒน์   โคตรสมบัติ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 6 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

เลขานุการ 
62. นางฐปณภร เจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
63. นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
64. นางสุรีรัตน์ ใจดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
65. นายวิวัฒน์ ชอบดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
66. นางนุช ชูวา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
67. นางนวลจันทร์ นุกูลอุดมพานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
……………………………………………….. 

 
1. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ประธาน 
2. นายแพทยโ์อภาส การย์กวินพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
3. นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 รองประธาน 
4. นายแพทยบ์ุญชัย ธีระกาญจน์   สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
5. นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
 กรมการแพทย์   

6. นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวานิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ 
 (Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  

7. นายแพทยเ์กรียงไกร  นามไธสง ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

8. นายแพทยภ์ัทรวินฑ์  อัตตะสาระ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

9. นายเกรียงไกร  เฮงรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด)  
10.   นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาทารกแรกเกิด)  
11.   แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม 

สาขารังสีวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขามะเร็ง)  
12.   นายแพทย์ภูวัต  จารุก าเนิดกนก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรรมการ 

 (Service Plan สาขาตา)  
13.   นายแพทย์สกานต์  บุนนาค ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรรมการ 

 (Service Plan สาขาไตและปลูกถ่ายอวัยวะ)  
14. นายแพทย์สุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  สถาบันประสาทวิทยา กรรมการ 

 (Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ และสาขาหลอดเลือดสมอง)  
15. แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมปอด 

สถาบันโรคทรวงอก 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้น (COPD))  
16. ผู้อ านวยการสถาบันทันตกรรม สถาบันทันตกรรม  กรมการแพทย์ กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก) 
 

 17. นายแพทย์อากาศ... 



๖๘๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

17. นายแพทย์อากาศ  พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กรรมการ 
 (Service Plan สาขา Palliative care)  

18. นางอ าไพพร  ยังวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Palliative care)  
19. นางสาววิชยาภา  เอ่ียมสว่าง นักวิชาการสาธารณสุข  

ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Palliative care)  
   กรมสุขภาพจิต   

20.   นายแพทยบ์ุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักบรหิารระบบบริการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช)  
 กรมควบคุมโรค   

21. นายแพทย์ดิเรก  ข าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
22. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  

ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขา DM/HT)  
 กรมอนามัย   

23. ทันตแพทย์หญิงสุณี  วงศ์คงคาเทพ รก.ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)  
24. ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)  
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

25. นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน)  
 ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

26. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข รองผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
 (Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ าเภอ)  

27. คุณพรพิมล  จันทร์คุณาภาส เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Rational Drug Use (RDU))  
28. ทันตแพทย์จารุวัฒน์  บุษราคัมคุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักบริหารการสาธารณสุข 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)  
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

29. แพทย์หญิงมานิตา  พรรณวดี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

กรรมการ 

30.นางจิราภรณ์... 



๖๙๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

30. นางจิราภรณ์  สิงหเสนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

31. นายสมลักษณ ์ ศิริชื่นวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
32. นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครปฐม กรรมการ 

 (Service Plan 5 สาขาหลัก)   
33. นายแพทย์ประสิทธิชัย  มั่งจิต นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ าเภอ)  
 ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 1-12  

34. นายแพทย์ธ ารง  หาญวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 1  

35. นายแพทย์วิสิทธิ์  เสถียรวันทนีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 2  
36. นายแพทย์ณัฐพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ 

 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3  
37. นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3  
38. นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 4  
39. นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 5  
40. นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 6  
41. นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 7  
42. แพทย์หญิงณภัทร  สิทธิศักดิ์ นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลเซกา  จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 8  
43. นายแพทย์สมชาย  อัศวสุดสาคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

จงัหวัดนครราชสีมา 
กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 9  
44. นายแพทย์ชลิต  ทองประยูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10  
45. นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 11  46.นายแพทย์สุภาพ... 



๖๙๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

46. นายแพทย์สุภาพ  ไพศาลศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา กรรมการ 
  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 12  

47. นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
48. นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 
49. นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์   

 
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล  

กรรมการและ
เลขานุการ 

50. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ ์
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3  
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

51. นางอรชร  วชิัยค า เลขานุการสาธารณสุขนเิทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

52. นางสธุนา  ลลีาอดิศร เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

53. นางสาวคะนึงนิตย ์ จิตต์บรรจง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 3  
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 



๖๙๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที ่3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
........................................................ 

1. แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ประธาน 
2. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 รองประธาน 
3. นายแพทยส์ุรพร ลอยหา   สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพท่ี 10 รองประธาน 
4. นายแพทยเ์จษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพท่ี 11 รองประธาน 
5. นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
6. นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 
7. นายรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

8.  นางอริยา  สุขลิ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

9.  นางกัลยา  เนติประวัติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

10.  นางศรีนวล ศิริคะรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

11.  นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

12. นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

13.  นายพงศธร พอกเพ่ิมดี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

14.  นางธิติภัทร  คูหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

15.  นายสรรเสริญ  นามพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

16.  นางจีรพร  ทองหอม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

17.  นายรายิน  อโรร่า ผู้อ านวยการส านักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
กระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

18.  นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

19. ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) เขต 1-12 กรรมการ 
20. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 
21. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 



๖๙๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะ 4  การบริหารจัดการ 
…………………………………………………………. 

 
1.  นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 ประธาน 
2.  นายแพทยร์ัฐวุฒิ สุขมี   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 รองประธาน 
3.  นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 รองประธาน 
4.  นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 5 รองประธาน 
5.  นายผดุชชัย เคียนทอง   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
6.  นางจารุภา จ านงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ 
7.  นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 
8.  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
9.  นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

10.  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
11.  นางสาวกาญจน์นภาแก้วคง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

12.  ผู้อ านวยการส านักบรหิารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
13.  นางภัทรอนงค์  จองศิริเลิศ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ส านักบริหารการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

14.  นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

15.  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
16.  นางมะลิวัลย ์ ยนืยงสวุรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

17.  นายมณฑล  บวัแก้ว หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

18.  นางชูจิตร นาชวีะ หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ๑ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

กรรมการ 

๑9. นางนพรัตน์… 



๖๙๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

19.  นางนพรัตน ์จันทศร ี รองหัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ๑ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

20.  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กรรมการ 
21.  นางธัณณ์จิรา  ธนาศิริธัชนันท์ รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

22.  นางสินีนุช  ชัยสิทธิ์ ผู้จัดการงานติดตามและประเมินผล 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

23.  ผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ       ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24.  นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา รองผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

25.  นางอมรรัตน์ พีระพล นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

26.  นางนิ่มอนงค์  สายรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

27.  นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

28.  นางอุทัย  เกษรา กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

29.  หัวหน้าส านักวิชาการสาธารณสุข           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
30.  นางชนิดา  กาจีนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

31.  นางจุฬาพร  กระเทศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

32.  ผู้อ านวยการส านักการพยาบาล            ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
33.  นางศิริมา  ลีละวงศ์ นักวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ 

ส านักการพยาบาล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

34.  ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
35.  นางสุนีย์  สว่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักตรวจและประเมินผล   
กรรมการ 

36.  นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
เลขานุการ 

37.  นายชาลี เอ่ียมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

38.  หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11  ส านักตรวจและประเมินผล   กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

2๐. ผู้อ านวยการ… 

๓9. นางมาติกา… 



๖๙๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

39.  นางมาติกา  ศิริโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

40.  นางโกสุม  สาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

41.  นายบรรเจิด  ทิงเหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

42.  นางสาวธัญชนก  เหลืองทองอร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 



๖๙๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะ 5 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
………………………………………………… 

 
1. นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 ประธาน 
2. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
3. นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
4. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 รองประธาน 
5. นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
6. ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
7. ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
8. นายผดุชชัย  เคียนทอง   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
9. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการ 

10. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ 
11. นางสุมาลี  จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ 
12. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
14. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์สระคู หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการ 

15. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย กรรมการ 
17. นางณีรนุช  อาภาจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
กรรมการ 

18. นายประโชติ  กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

19. นางสาวนวรัตน์  อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

20. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 
21. นายนุกูลกิจ  พุกาธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กองแผนงาน กรมอนามัย 
กรรมการ 

22. ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค         กรรมการ 

23. 
 
 

นางภัคนี  สิริปูชกะ 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                         
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

        กรรมการ 
 
 

24. นางสุธิดา... 



๖๙๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

24. นางสุธิดา  อุทะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

        กรรมการ 

25. นายประหยัด  เคนโยธา 
 

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

26. 
 

นางอรพรรณ  ศิริวงษ์ 
 
 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

27. ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ       กรมควบคุมโรค กรรมการ 
28. นางนงนุช  ตันติธรรม 

 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

29. นายแพทย์ไผท  สิงห์ค า 
 

นายแพทย์ช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

30. 
 

นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณิชย์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

31. ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
32. นางสาวพรสุดา  ค าเหลือง 

 
นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

33. 
 

นางสาวนิตยา  คณิตสาร นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

34. ผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
35. นางภัทร์อนงค์  จองศิริเลิศ เภสัชกรเชี่ยวชาญ  ส านักบริหารการสาธารณสุข  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

36. นางณปภัส  นฤคนธ์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

37. 
 

นางสาวชุตินาถ  ทัศจันทร์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

38. นางสาวจุฑารัตน์  ไต่เมฆ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

39. นางลักษณา  ว่องประทานพร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

40. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

41. 
 

นายพีระพล  กล้าหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๖๙๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส ำเนำ 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่    2266  /๒๕๕9 
เร่ือง  แต่งตั้งผู้ท าหนนา้ที่ตรวจราชการแะะนเเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12  

                           ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 

 
 ด้วยการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ด าเนเนภายใต้บรเบทการบรเหนารราชการแผ่นดเน  ร่วมสมัย  

มุ่งเน้นใหน้การปฏเบัตเราชการแะะการจัดท าภารกเจของหนน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหนมาย สามารถแก้ไขปัญหนาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อใหน้เกเดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ก าหนนดการตรวจราชการ  ที่สอดคะ้องตาม
นโยบายแะะยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence เพื่อใหน้เกเดความสะดวก คะ่องตัว ในการก ากับ ตเดตามการ
ขับเคะื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง แะะสามารถแก้ไขปัญหนาในระดับพื้นที่ได้สอดคะ้องกับความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงออกค าสั่ง ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งผู้ท าหนน้าที่ตรวจราชการแะะนเเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12 ดังผู้มีรายชื่อแะะ
ต าแหนน่งตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 ๒. ให้นผู้ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑ มีอ านาจหนน้าที่ ดังนี้ 
  ๒.๑ ปฏเบัตเหนน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
  ๒.๒ ร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ได้รับมอบหนมาย 
  ๒.๓ ก ากับ ตเดตาม นเเทศงาน แะะตรวจสอบการปฏเบัตเงานของหนน่วยรับตรวจตามขอบเขต
ภารกเจของส านัก/กอง แะะตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 
  ๒.๔ วเเคราะหน์ผะการด าเนเนงาน ปัญหนาอุปสรรค ประเมเนประสเทธเภาพ ประสเทธเผะของการ
ด า เนเนงานในพื้นที่  แะะใหน้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ ไขปรับปรุงแะะพัฒนางาน ตะอดจนข้อเสนอแนะ  
เชเงนโยบาย 
  ๒.5 รายงานผะการตรวจราชการต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง ภายหนะังจากจากเสร็จสเ้นการ
ตรวจราชการในแต่ะะรอบ หนากกรณีพบปัญหนาส าคัญเร่งด่วน ใหน้รายงานทันที เพื่อเป็นการป้องปราม แก้ไขปัญหนา 
หนรือใหน้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที 
  ๒.6 ประสานการด าเนเนการระหนว่างส่วนกะางแะะส่วนภูมเภาค เพื่อใหน้สามารถสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหนา แะะพัฒนางานในพื้นที่ได้อย่างเหนมาะสม 
  ๒.7 ปฏเบัตเงานอื่นตามที่ปะัดกระทรวงสาธารณสุข หนรือผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
มอบหนมาย   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่    8    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

 
ะงชื่อ  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ 

             (นายมรุต จเรเศรษฐสเรเ) 
            ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
                                          หนัวหนน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
        ปฏเบัตเราชการแทนปะัดกระทรวงสาธารณสุข  

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซา้ย 

(นางศเรเพร ะั่นซ้าย) 
นักวเเคราะหน์นโยบายแะะแผน

ช านาญการ 
หมายเหตุ  รายชื่อผูต้รวจราชการและนิเทศงานแนบท้ายค าสั่ง สามารถ Download ได้ที่ http://bie.moph.go.th 
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๗๐๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

                                              ท าเนียบส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และส านักตรวจและประเมนิผล 

                                                                  ณ วันที่ 23 พย. 2559  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข          
นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิร ิ
(ห้อง 2501) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 4 

0-2590-1591 
0-2590-1601 

0-2590-1690 081-5425225 marutcb9@gmail.com 

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข          

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์         
(ห้อง 2503) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 2 

0-2590-1585 0-2591-8530 081-3793039 konc62@yahoo.com  

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  
(ห้อง 2403) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 6 

0-2590-1488 0-2591-8532 081-6426133 tares06@gmail.com 

ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล          

นพ.ภูวเดช  สุระโคตร ผอก.ส านักตรวจและ
ประเมินผล 

0-2590-1953  
0-2590-1473 

0-2590-1891 081-9763808 phusura@gmail.com  

นางคนึงนิจ แท่นมณี เลขานุการ  0-2590-1953  
0-2590-1473 

0-2590-1891  086-3081036 kanungnit.thanmanee@yahoo.com  

นส.วรพร ศรีสิงห์ เลขานุการ  0-2590-1953  
0-2590-1473 

0-2590-1891 087-0948963 toey_kuru@hotmail.com  

mailto:konc62@yahoo.com
mailto:tares06@gmail.com
mailto:phusura@gmail.com
mailto:kanungnit.thanmanee@yahoo.com
mailto:toey_kuru@hotmail.com


๗๐๒ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 

รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล         

นายสันติ  ศิริโกมล  รอง ผอก.ส านักตรวจและ
ประเมินผล 

0-2590-1958 0-2590-1958 084-8744081 sirikomol2500@gmail.com  

นางกาญจนา เปรมพรหม เลขานุการ รอง ผอก.สันติ 0-2590-1958 0-2590-1958 084-0746914   

เขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัด) : สธ 0204.01          

 เขต 16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่            

 เขต 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน          
นพ.รัฐวุฒ ิ สุขมี 
(ห้อง 2415) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 1 

0-2590-1467 0-2590-1431 081-266-3311 rathvu@gmail.com  

นางรัศมี  มณฑลผลิน  เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1478 0-2590-1431 081-7414112 russamee2504@hotmail.com  

นางจีรนันท์ ชาญสตบุตร เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1478 0-2590-1431 081-4994072 jerananc@hotmail.com 

นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล 
(ห้อง 2404) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 1 

0-2590-1228 0-2590-1431 081-9612312 paisal001@hotmail.com 

นส.นภาพร บุตรจันทร์ เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1229 0-2590-1431 081-9191332 paul.nn7@gmail.com  

นายผดุชชัย  เคียนทอง   
(ห้อง 2509) 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที่ 1 

    084-0952073 
081-7857399 

pdckt2501@hotmail.com 

นายชาลี    เอ่ียมมา หน.กลุ่มตรวจราชการ          
เขตสุขภาพที่ 1 

0-2590-2475 0-2590-2468 061-3955353 aiamma@hotmail.co.th 

นางโกสุม สาลี ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ  
เขตสุขภาพที่ 1 

0-2590-1950 0-2590-1020 062-3619156    
092-5163553    
061-4043750 

kosumny@gmail.com  

mailto:sirikomol2500@gmail.com
mailto:rathvu@gmail.com
mailto:russamee2504@hotmail.com
mailto:jerananc@hotmail.com
mailto:paisal001@hotmail.com
mailto:paul.nn7@gmail.com
mailto:aiamma@hotmail.co.th
mailto:kosumny@gmail.com


๗๐๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 
นางวันทาย ไวฉลาด ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม   0-2590-1431 086-7879843 wantai.v@gmail.com  

เขตสุขภาพที่ 2 (5 จังหวัด) : สธ 0204.02          

เขต 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์         
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์         
(ห้อง 2503) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 2 

0-2590-1607 0-2591-8530 081-3793039 konc62@yahoo.com  

นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์ เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1607 0-2591-8530 081-6466620 Surut_moph@hotmail.com  

นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 
(ห้อง 2504) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 2 

0-2590-1600 0-2590-1690 081-9528145 chaiynan@yahoo.com 

นางอรชร วิชัยค า  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1600 0-2590-1690 084-7004143 orachorn.n@hotmail.com  

นางประพร อุ่นชัยศรี  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1600 0-2590-1690 086-0969771 p_9199218@hotmail.com  

นส.พินทุสร เหมพิสุทธิ์      
(ห้อง...........) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 2 

    089-8876188 yolk@health.moph.go.th 

นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์ หน.กลุ่มตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 2 

0-2590-1607 0-2591-8530 081-6466620 Surut_moph@hotmail.com  

นางอรชร วิชัยค า  ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 2  

0-2590-1600 0-2590-1690 084-7004143 orachorn.n@hotmail.com  

นางศุภรัสมิ์ เศรษฐจิรวิโรจน์ ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 2  

0-2590-1607 0-2590-1697 081-6588400 kunneng05@gmail.com  

นางนางสุธนา ลีลาอดิศร ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 2 
 

0-2590-1607 0-2590-1697 087-0777176 sutanalk@gmail.com  

mailto:wantai.v@gmail.com
mailto:konc62@yahoo.com
mailto:Surut_moph@hotmail.com
mailto:orachorn.n@hotmail.com
mailto:p_9199218@hotmail.com
mailto:yolk@health.moph.go.th
mailto:Surut_moph@hotmail.com
mailto:orachorn.n@hotmail.com
mailto:kunneng05@gmail.com
mailto:sutanalk@gmail.com


๗๐๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 

เขตสุขภาพที่ 3 (5 จังหวัด) : สธ 0204.03          

 เขต 2  ชัยนาท            
 เขต 18 ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี          
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  
(ห้อง 2505) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 3 

0-2590-1583 0-2590-1690 081-8421851 opart7@yahoo.com  

นายสิทธิพงษ์ สีแสด เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1606 0-2590-1690 086-8759364 mis3.2559@gmail.com 

นางพิศลยา  เรณุมาศ เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1606 0-2590-1690 081-3866306 mis3.2559@gmail.com 

นส.ประทุม ทรัพย์สิงห์ เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1606 0-2590-1690 081-5678962 mis3.2559@gmail.com 
นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์     
(ห้อง 2414) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 3 

0-2590-1484 0-2590-1431 089-8561767 boonchai65@gmail.com  

นายชัชพิมุข ชิณวงศ์  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1484 0-2590-1431 084-2605551 fff_chatphimook@hotmail.com  

นส.ทรรศยา  ปั้นสีทอง  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1484 0-2590-1431 083-5482309 Panseethong_t@hotmail.com  

นส.ฐปณภร เจริญวงศ ์
 

หน.กลุ่มตรวจราชการ          
เขตสุขภาพที่ 3 

0-2590-2461 0-2590-2468 086-3514743 tapana_pon@hotmail.com  

นายชัชพิมุข ชิณวงศ์ 
 

ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที่ 3 

0-2590-1484 0-2590-1431 084-2605551 fff_chatphimook@hotmail.com  

นางนวลจันทร์  นุกูลอุดมพานิชย์                  ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-2460 0-2590-2468 084-7745565 jeabn590@gmail.com  

นส.คนึงนิตย์  จิตต์บรรจง  
 
 

ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1461 0-2590-1891 081-3099092 knnjbj@gmail.com  

mailto:opart7@yahoo.com
mailto:boonchai65@gmail.com
mailto:fff_chatphimook@hotmail.com
mailto:Panseethong_t@hotmail.com
mailto:tapana_pon@hotmail.com
mailto:fff_chatphimook@hotmail.com
mailto:jeabn590@gmail.com


๗๐๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 

เขตสุขภาพที่ 4 (8 จังหวัด) : สธ 0204.04         

เขต 1 นนทบุรี  ปทุมธานี  อยุธยา สระบุรี          
เขต 2 ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก          

นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิร ิ
(ห้อง 2501) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 4 

0-2590-1591 
0-2590-1601 

0-2590-1690 081-5425225 marutcb9@gmail.com  

จท.ญ กัญญา กสิพร้อง  เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1601 0-2590-1690 081-8320214   
นางสมบัติ  เอ่ียมข า  เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1601 0-2590-1690 082-2942233 sombateamkum@gmail.com  

นส.สกุลรัตน์  จันทร เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1601 0-2590-1690 086-3549265 pim-sc@hotmail.com  

นพ.สมยศ ศรีจารนัย    
(ห้อง 2409) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 4 

0-2950-1470 0-2590-1431 089-9364797 ssrijaranai@gmail.com  

ดร.พิชญาภัสสร ์วรรณศิริกุล เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1480 0-2590-1431 085-5102519 sairadjai999@gmail.com 

นส.อิชญา สรรพสุข เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1480 0-2590-1431 084-3590924 
091-7895844 

Mungmingo502@gmail.com  

นส.อังคณา จรรยากุลวงศ ์
(ห้อง.............) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 4 

    081-4222298 j_aeww@hotmail.com  

-ว่าง - 
  

หน.กลุ่มตรวจราชการ          
เขตสุขภาพที่ 4 

        

นายอติชาต  หงษ์ทอง  ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ  
เขตสุขภาพที่ 4 

0-2590-1952 0-2590-1020 081-3643341 atichat19@gmail.com  

นางนิภาพร ปรัชญาภราดร  ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1952 0-2590-1020 084-1734506 Msnipaporn_p@yahoo.com  

mailto:marutcb9@gmail.com
mailto:sombateamkum@gmail.com
mailto:pim-sc@hotmail.com
mailto:ssrijaranai@gmail.com
mailto:Mungmingo502@gmail.com
mailto:j_aeww@hotmail.com
mailto:atichat19@gmail.com
mailto:Msnipaporn_p@yahoo.com


๗๐๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 

นส.ศรินดา ไชยศรีฮาด  ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1952 0-2590-1020 086-7708671 son.sarida@gmail.com  

นายรัฐกานต์ สุขแท้ ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1601 0-2590-1690 091-8785444 ibyrth@live.com  

นายเกศชัย บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1601 0-2590-1690 089-3449092   
098-0166224 

kate-2510@hotmail.co.th 

เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด) : สธ 0204.05         
 เขต 4 กาญจนบุรี นครปฐม  ราชบุรี สุพรรณบุรี          
 เขต 5 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร            
นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 
(ห้อง 2506) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 5 

0-2950-1589 0-2590-1690 081-8837601 Drpisitnan@gmail.com 

นางภคภรณ์  นิธิศุภโชคชัย  เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1599 0-2590-1690 081-8288791 Pucksit@gmail.com  

นายบรรเจิด ทิงเหม เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1599 0-2590-1690 086-6857900 bj.t2557@gmail.com  

นพ.กิตติ กรรภิรมย์ 
(ห้อง 2508) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 5 

0-2590-1582 0-2590-1690 090-1069466 kittisny@gmail.com  

นางชัญญ์ญาณ์  ชูมาศ เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1582 0-2590-1690 081-8265368 To3277@hotmail.com  

นางพัชร์นรินทร์  กีรติกสิกร (จันทร์,อังคาร) เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1582 0-2590-1690     

นส.ชุตินาถ  ทัศจันทร์ (จันทร์,อังคาร) เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1582 0-2590-1690     

นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว (พุธ,พฤหัส) เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1582 0-2590-1690     

นส.วรนัดดา  ศรีสุพรรณ (พฤหัส,ศุกร์) 
 

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1582 0-2590-1690     

mailto:son.sarida@gmail.com
mailto:ibyrth@live.com
mailto:Pucksit@gmail.com
mailto:bj.t2557@gmail.com
mailto:kittisny@gmail.com
mailto:To3277@hotmail.com


๗๐๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 

นางจารุภา จ านงศักด์ิ       
(ห้อง………….) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 5 

    081-7452564,  
084-8744095 

jarupa2010@gmail.com  

นางอมรรัตน์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ หน.กลุ่มตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 5 

0-2590-2464 0-2590-2468 062-8246415 jubsuphan@gmail.com  

นายบรรเจิด ทิงเหม ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 5 

0-2590-1599 0-2590-1690 086-6857900 bj.t2557@gmail.com 

นส.ธัญชนก เหลืองทองอร่าม ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1952 0-2590-1020 089-0798916 lek2250@gmail.com  

เขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัด) : สธ 0204.06          

เขต 3 ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี สระแก้ว   สมุทรปราการ          
เขต 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง          
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  
(ห้อง 2403) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 6 

0-2590-1488 0-2591-8532 081-6426133 tares06@gmail.com 

นายวิวัฒน ์ ชอบดี เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1488 0-2591-8532 081-2952175 wichmm@gmail.com  

น.ส.วรฐิา นาคเขียว เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1488 0-2591-8532 080-9004647 paparoach.tuck@gmail.com  

นพ.อภิชาติ รอดสม      
(ห้อง 2513) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 6 

0-2590-1596 
0-2590-1603 

0-2590-1690 089-9366188 aphichatrodsom@yahoo.com 

นางนุต ชูวา เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1603 0-2590-1690 085-1111649 nout.c@hotmail.com  

นส.จิรวรรณ ทองค า เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1603 0-2590-1690 081-6955629 jirawan_somosweet@hotmail.com  

นางภารณี วสุเสถียร         
(ห้อง...............) 
 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 6 

    092-8946544 Paranee.w@gmail.com 

mailto:jarupa2010@gmail.com
mailto:jubsuphan@gmail.com
mailto:lek2250@gmail.com
mailto:tares06@gmail.com
mailto:wichmm@gmail.com
mailto:paparoach.tuck@gmail.com
mailto:nout.c@hotmail.com
mailto:jirawan_somosweet@hotmail.com


๗๐๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 
- ว่าง - 

  
หน.กลุ่มตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 6 

        

นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 6 

0-2590-1488 0-2591-8532 081-8537833 Suwat.boat@gmail.com  

นางสุรีรัตน์ ใจด ี ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม     094-6289907 Sureeratdee@hotmail.com 

นส.ชวัลรัตน์  หิรัณยรัชต ์ ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1488 0-2591-8532 084-1669597 m.lemon@hotmail.co.th  

เขตสุขภาพที่ 7 (4 จังหวัด) : สธ 0204.07         

เขต 12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด         

นพ.ณรงค์ สายวงศ์           
(ห้อง 2402) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 7 

0-2590-1466 0-2591-8532 081-5449521 tung4ever2001@yahoo.com  

นางพูลสุข สวัสดี  เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1489 0-2591-8532 081-7930895 boomboom0929@gmail.com  

นส.กิตติมา ป้านสุวรรณ  เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1489 0-2591-8532 082-3597878 boomboom0929@gmail.com  

นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง      
(ห้อง 2514) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 7 

0-2590-1609 0-2590-1690 081-9642521 ittnko@gmail.com  

นส.ลภัสรดา สระดอกบัว  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1609 0-2590-1690 084-8630968 laphatrada.14@gmail.com  

นางปวีณ์นภา ตั้งทวีรัศม์  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1609 0-2590-1690 084-4995966 kai.rungkul@hotmail.com  

นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ ์ 
(ห้อง…………..) 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 7 

    081--9777638 sumalee0657@gmail.com 

mailto:Suwat.boat@gmail.com
mailto:Sureeratdee@hotmail.com
mailto:m.lemon@hotmail.co.th
mailto:tung4ever2001@yahoo.com
mailto:boomboom0929@gmail.com
mailto:boomboom0929@gmail.com
mailto:ittnko@gmail.com
mailto:laphatrada.14@gmail.com
mailto:kai.rungkul@hotmail.com
mailto:sumalee0657@gmail.com


๗๐๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 
นส.ศิริวรรณ จันทร์สระคู  หน.กลุ่มตรวจราชการ           

เขตสุขภาพที่ 7 
0-2590-2473 0-2590-2468 089-8458063  pome40@gmail.com  

นส.นัฐษกมล ฟ้าบรรเจิด  ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 7 

0-2590-2460 0-2590-2468  084-0081480 natsakan1@hotmail.com 

เขตสุขภาพที่ 8 (7 จังหวัด) : สธ 0204.08          

เขต 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู  อุดรธานี         

เขต 11 นครพนม สกลนคร         

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ   
(ห้อง 2401) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 8 

0-2590-1474 
0-2590-1592 

0-2590-1496 089-6092250 chanvitt@gmail.com  

นางปาริฉัตร  ตันติยวรงค ์ เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592 

0-2590-1496 084-5547770 tanuan4@gmail.com  

นส.สุภาพร  เฉยทิม เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592 

0-2590-1496 081-8195279 sudaratana789@gmail.com  

นส.ปราณี  จริตเอก เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592 

0-2590-1496 087-0569286 panee1012@gmail.com  

นางวัชราวัลย ์ ธีรวัฒน ์ เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592 

0-2590-1496 089-2122486 pinklotus1818@hotmail.com  

นพ.พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง 
(ห้อง 2411) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 8 

0-2590-1477   0-2590-1431 081-2610058 pongsawat.thes@hotmail.com 

นายธามพิสิษฐ์ ตีเมืองสอง เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1490  0-2590-1431 085-8989866 , 
089-2868682 

thamphisit@hotmail.com, 
blue_dragon2514@hotmail.com 

mailto:pome40@gmail.com
mailto:natsakan1@hotmail.com
mailto:chanvitt@gmail.com
mailto:tanuan4@gmail.com
mailto:sudaratana789@gmail.com
mailto:panee1012@gmail.com
mailto:pinklotus1818@hotmail.com


๗๑๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 
นางนภาลัย เล็กเริงสินธุ์ เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1490 0-2590-1431 089-4047887 napalai.lek@gmail.com  

นางสิริพรรณ โชติกมาศ     
(ห้อง.............) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 8 

    085-6676333 krarok@hotmail.com  

- ว่าง - หน.กลุ่มตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 8 

0-2590-2470 0-2590-2468     

 ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที่ 8 

        

นางสุริยาพร  เตชะวิทยะจินดา ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1952 0-2590-1020 081-643-1640 ningsuri@gmail.com,ningsuri@ 
hotmail.com 

เขตสุขภาพที่ 9 (4 จังหวัด) : สธ 0204.09         

เขต 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์          

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม      (ห้อง 2515 ) ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 9 

0-2590-1610 0-2590-8534 081-9910166 paisarnpom@gmail.com  

นายสุธรรม เทศร าพรรณ เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1588 0-2590-8534 081-5570654 sttail@gmail.com 

นางกนกพร  จิเจริญ  เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1588 0-2590-8534 081-6971501 pookgy@gmail.com  

นพ.ยุทธนา  พูนพานิช 
(ห้อง 2410) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 9 

0-2590-1471 0-2590-1431 081-3788809,  
0814804504 

yuttanapee@yahoo.com 

นส.นิภาพรรณ์  ศรีโตพันธ์  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1481 0-2590-1431 089-1406850 goody.noodee@gmail.com  

นส.ลาวัลย ์ สุขุมวาท     
(ห้อง……………) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 9 

    081-1722127 pulawan555@gmail.com  

mailto:napalai.lek@gmail.com
mailto:krarok@hotmail.com
mailto:ningsuri@gmail.com,ningsuri@%20hotmail.com
mailto:ningsuri@gmail.com,ningsuri@%20hotmail.com
mailto:paisarnpom@gmail.com
mailto:sttail@gmail.com
mailto:pookgy@gmail.com
mailto:goody.noodee@gmail.com
mailto:pulawan555@gmail.com


๗๑๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 
- ว่าง - 

  
หน.กลุ่มตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 9 

0-2590-2460 0-2590-2468     

นายพัฒนะ ชัยชิต ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 9  

0-2590-1461 0-2590-1891 089-9521168 godeng_go@hotmail.com  

เขตสุขภาพที่ 10 (5 จังหวัด) : สธ 0204.10          
เขต 11 มุกดาหาร           
เขต 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ี อ านาจเจริญ          
รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ 
(ห้อง 2502) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 10 

0-2590-1587 0-2591-1475 081-9076384 jvarunee@hotmail.com  

นส.ศิริพร  สุขสว่าง  (พกส) เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1594 0-2591-1475 089-1127894 sookswang_ong@hotmail.com  

นส.พชรวรรณ หนูฤทธิ์ เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1594 0-2591-1475 091-8267939 phacharawan-th@hotmail.com  

นพ.สุรพร ลอยหา         
(ห้อง 2413) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 10 

0-2590-1598 0-2590-1431 081-5488598 loiha2004@yahoo.com  

นส.พรอินทร์  วังยายฉิม  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1476 0-2590-1431 081-8516286 noipornin@gmail.com  

นส.ลภัสรดา โอสถานนท์ เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1476 0-2590-1431 081-8184343 thito77@gmail.com 

นางกองมณี  สุรวงษ์สิน     
(ห้อง..............) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 10 

    084-8744090 kongmanee@hotmail.com  

- ว่าง - 
  

หน.กลุ่มตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 10 

0-2590-2463 0-2590-2468     

นส.พรอินทร์  วังยายฉิม  ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ  
เขตสุขภาพที่ 10 

0-2590-1476 0-2590-1431 081-8516286 noipornin@gmail.com  

นส.นริศรา  ปั้นทอง  ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1954 0-2590-1020 085-1991669 ops.moph@gmail.com  

mailto:godeng_go@hotmail.com
mailto:jvarunee@hotmail.com
mailto:sookswang_ong@hotmail.com
mailto:phacharawan-th@hotmail.com
mailto:loiha2004@yahoo.com
mailto:noipornin@gmail.com
mailto:kongmanee@hotmail.com
mailto:noipornin@gmail.com
mailto:ops.moph@gmail.com


๗๑๒ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail 

เขตสุขภาพที่ 11 (7 จังหวัด) : สธ 0204.11          

เขต 6 ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี          
เขต 7 กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง          
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ 
(ห้อง 2406) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 11 

0-2590-1462 0-2590-8534 081-4764288 matsurat@gmail.com  

นางจุรีรัตน์  มัฏฐาพันธ์ เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1486 0-2591-8529 080-4947319 jureerat20@gmail.com 

นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ 
(ห้อง 2510) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 11 

0-2590-1586  0-2590-1690 089-9739936 Jc72012@hotmail. 
com,Jc72012@gmail.com  

นายรพิพันธุ์  ซันประสิทธิ์  เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1608 0-2590-1690 098-2636139 neohimura236@hotmail.com  

นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม     
(ห้อง................) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 11 

    081-7194831 
084-8744097 

potthong.j@gmail.com, 
aunseam_j@hotmail.com 

- ว่าง - 
  

หน.กลุ่มตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 11 

0-2590-1608 0-2590-1690     

นางวรรณวิภา สะวานนท์ ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 11 

0-2590-1954 0-2590-1020 061-9800869 kittijapan@hotmail.com  

นางศิริเพ็ญ ตลับนาค ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1486 0-2591-8529 089-4744916 Pen.ta@hotmail.com 

เขตสุขภาพที่ 12 (7 จังหวัด) : สธ 0204.12          
 เขต 6 พัทลุง          

 เขต 7 ตรัง          

 เขต 8 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล          

mailto:matsurat@gmail.com
mailto:jureerat20@gmail.com
mailto:Jc72012@hotmail.com,Jc72012@gmail.com
mailto:Jc72012@hotmail.com,Jc72012@gmail.com
mailto:neohimura236@hotmail.com
mailto:potthong.j@gmail.com,aunseam_j@hotmail.%20com
mailto:potthong.j@gmail.com,aunseam_j@hotmail.%20com
mailto:kittijapan@hotmail.com


๗๑๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร   
(ห้อง 2405) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เขตสุขภาพที่ 12 

0-2590-1487 0-2591-8529 081-8137479 drpanpimol@yahoo.com  

นส.ศิรัญญา ศรีเด่น เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1487 0-2591-8529 081-6110261 arden3949@hotmail.com  

นพ.ยอร์น จิระนคร 
(ห้อง 2408) 

สาธารณสุขนิเทศก์  
เขตสุขภาพที่ 12 

0-2590-1479 0-2590-1431 081-9902710 pnho001@yahoo.com 

นางวิภา  วงค์เมฆ เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ 0-2590-1479 0-2590-1431 086-7899280 Wipa27@yahoo.com  

นางสุนันทา กาญจนพงศ ์ 
(ห้อง..............) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 12 

    081-5356272 trayanan12@gmail.com  

ภก.ประเวศ หมีดเส็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที่ 12 

074-441373   081-5424330 praves72@hotmail.com 

นส.ศิญาภัสร์  จ ารัสอธิวัฒน ์ หน.กลุ่มตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 12 

0-2590-2466 0-2590-2468 081-9287269 srakngarn@gmail.com  

  ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ  
เขตสุขภาพที่ 12 

0-2590-1950 0-2590-1020     

เขตสุขภาพที่ 13 : สธ 0204.13          
กรุงเทพมหานคร           
พญ.ประนอม  ค าเที่ยง รองปลัดกระทรวง 

เขตสุขภาพที่ 13 
    081-8164927 pcmd01@hotmail.co.th  

นางล าพาส พิศปั้น เลขานุการรองปลัดกระทรวง     084-8225319 Lamphas07@gmail.com,  

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 
(ห้อง 2506) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที่ 13 

0-2950-1589 0-2590-1690 081-8837601 Drpisitnan@gmail.com 

mailto:drpanpimol@yahoo.com
mailto:arden3949@hotmail.com
mailto:Wipa27@yahoo.com
mailto:trayanan12@gmail.com
mailto:srakngarn@gmail.com
mailto:pcmd01@hotmail.co.th


๗๑๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ 
นางภคภรณ์  นิธิศุภโชคชัย  เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1599 0-2590-1690 081-8288791 Pucksit@gmail.com  

นายบรรเจิด ทิงเหม เลขานุการผู้ตรวจราชการ 0-2590-1599 0-2590-1690 086-6857900 bj.t2557@gmail.com 

นางแสงจันทร์  ชาติประสิทธิ์ หน.กลุ่มตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 13 

0-2590-1954 0-2590-1891 092-2460553 sang06@windowslive.com , 
sritavong@yahoo.com 

  
  

ผู้ช่วย หน.กลุ่มตรวจราชการ  
เขตสุขภาพที่ 13 

0-2590-1954 0-2590-1891     

นส.มนทิรา อุตมานันท์ ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1954 0-2590-1690 081-9767559 muttamanun@yahoo.com  

นายศุทธิวัต ทองทา ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1954 0-2590-1891 089-5383989 suttinat@hotmail.com  

นส.ศิรประภา กุลเกษ ผู้ปฏิบัติงานประจ ากลุ่ม 0-2590-1954 0-2590-1891 096-8877820 siraprapha.kk@gmail.com  

**กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมินผล       

นางลักษณา ว่องประทานพร  หน.กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  0-2590-2467 0-2590-2468 084-8744096 Luxanaa9@gmail.com  

นางศิริพร  ลั่นซ้าย หน.งานตรวจกรณีปกติ 0-2590-1602 0-2590-1020 081-4250904 chompoos@gmail.com ,  

นางสิรินันท์  พานพิศ งานตรวจราชการกรณีปกติ  0-2590-1602 0-2590-1020 087-3372078   sirinan25@gmail.com  

นางขวัญแก้ว จันทรวิเชียร งานตรวจราชการกรณีปกติ  0-2590-1602 0-2590-1020 089-9397371 hush01hush@hotmail.com  

นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์ หน.งานตรวจบูรณาการ 0-2590-1602 0-2590-1020 085-0574814 supawade1@yahoo.co.th  

นายพีระพล  กล้าหาญ งานตรวจราชการแบบบูรณาการ 0-2590-1602 0-2590-1891 095-7499797 Peerapon7740@gmail.com  

นางจรูญทรัพย์ กัญญาลักษณ์ หน.งานตรวจกรณีพิเศษ 0-2590-1950 0-2590-1020 086-7737477 kljunhyd@gmail.com  

นส.อรนุช พุ่มพวง งานตรวจราชการกรณีพิเศษ 0-2590-1950 0-2590-1020 082-6718105 taewop@gmail.com  

นางวนิดา สัตถาธีรทรัพย์ งานตรวจราชการกรณีพิเศษ 0-2590-1950 0-2590-1020 081-4327272 sattaterasub@gmail.com  

mailto:Pucksit@gmail.com
mailto:muttamanun@yahoo.com
mailto:suttinat@hotmail.com
mailto:siraprapha.kk@gmail.com
mailto:Luxanaa9@gmail.com
mailto:chompoos@gmail.com%20,chompoos@health.moph.go.th
mailto:sirinan25@gmail.com
mailto:hush01hush@hotmail.com
mailto:supawade1@yahoo.co.th
mailto:Peerapon7740@gmail.com
mailto:kljunhyd@gmail.com
mailto:taewop@gmail.com
mailto:sattaterasub@gmail.com


๗๑๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน : ส านักนายกรฐัมนตร ี   
กอง/ส านัก : ส านักตรวจราชการ  ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๔๔  โทรสาร  ๐ ๒๒๘๓ ๔๙๔๔ 
Wedsite :  www.opm.go.th 

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล :  นายจิรายุ  นนัท์ธราธร  
โทร.:  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๑    ๐๘๑ ๘๗๘ ๔๗๓๔ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๒ 
E-mail address :  jirayu.n@opm.go.th 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตร ี
ชื่อ – นามสกุล :  นางสาวชนิดา  จนัทรนคร 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๗    ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๒๓๗    
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๒ 
E-mail address : Chanida.C@opm.go.th 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสธุาสิน ี กศุลสร้าง 
โทร. :   ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๙    ๐๘๑ ๘๑๖ ๑๔๓๒    
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๒ 
E-mail address :  suthasinee.k@opm.go.th 

 
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล : นางอัจจมิา  จนัทร์สวุานิชย์ 
โทร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๑๒     ๐๘๙ ๒๐๕ ๗๕๙๔ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕ 
E - mail address : 
ajima.chansuwanit@outlook.com 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ี
ชื่อ – นามสกุล : นายบญุชืน่  ถิระสิทธวิัฒน ์
โทร :   ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๕๙๔ 
โทร/โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕ 
E-mail address :  boonchuen.t@gmail.com   
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวผกาพรรณ  นนัทรตัน์ 
โทร :  ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๖๔๗ 
โทร/โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕ 
E-mail address :  pakapan.n19@gmail.com 

 
เขตที ่๑ นนทบุร ีปทมุธานี สระบรุี    
          พระนครศรอียุธยา  
เขตที ่๑๔ ชัยภูมิ นครราชสมีา บรุีรัมย ์  
             สรุินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajima.chansuwanit@outlook.com


๗๑๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

   

 

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจติรานุช อยูเ่จริญ 
โทร :  ๐๘๑ ๓๑๑ ๕๙๔๓ 
โทร/โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕ 
E-mail address :  JEENA_51@windowslive.com 

 
 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล    นางภัทรภร  ฐติิยาภรณ ์
โทร.:  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๕    ๐๘๕ ๔๘๗ ๕๐๔๑ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๐ 
E-mail address : meunward@gmail.com 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตร ี
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวยพุดี  สงวนเชื้อ 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๒     ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๙๐๘ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๐    
E-mail address :  YPADEE@hotmail.com 
ชื่อ – นามสกุล : นายรกัษศ์ักดิ ์ สขุวิเศษ 
โทร. :    ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๓   ๐๘๗ ๑๐๑ ๘๐๘๘ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๐ 
E-mail address : figfunny@hotmail.com 

 
เขตที ่๒  ชัยนาท ลพบรุี สิงห์บุร ีอ่างทอง 
เขตที ่๑๒  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น   
              มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล :  นายไพโรจน์  อาจรักษา 
โทร.:  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๕๕     ๐๘๔ ๔๓๙ ๒๘๘๓ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๔ 
E-mail address :  PAIROT.A@OPM.GO.TH 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตร ี
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวธดิานนัท์  สุขมาก 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๙    ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๔๐๑    
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๔ 
E-mail address :  t_thidanun@hotmail.com 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชญัชนนัท์  ชื่นคา้สุธรัตน์ 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๘๒   ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๖๕๙ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๔ 
E-mail address :  chun062511@gmail.com 
ชื่อ – นามสกุล :  นายธวชัชัย  เชาวลติ 

 
เขตที ่๓  ฉะเชงิเทรา นครนายก     
            ปราจีนบุร ีสระแก้ว 
            สมุทรปราการ   
เขตที ่๔  กาญจนบุร ีนครปฐม ราชบรุี   
           สุพรรณบรุ ี
 

mailto:meunward@gmail.com
mailto:PAIROT.A@OPM.GO.TH


๗๑๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

   

 

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ 
โทร. :    ๐๘๕ ๔๘๑  ๒๒๓๗   
โทร/โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๔ 
E-mail address :  yy_71@hotmail.com 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล : นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๔      ๐๘๑ ๓๗๖ ๘๑๙๑ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๖ 
E-mail address :   - 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล : นางเบญจวรรณ  ธนะปัทม ์
โทร. :  ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๔๐๒ 
โทร/โทรสาร :  :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๖ 
E-mail address : ben_lan@hotmail.com  
ชื่อ – นามสกุล :  นางสาวธดิารตัน ์ ดวงเดน่มาก  
โทร :  ๐๘๑ ๙๒๑ ๕๑๓๖   
โทร/โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๖ 
E-mail address :  thidarat.db@hotmail.com 

 
เขตที่  ๕  ประจวบคีรขีันธ์ เพชรบุร ี  
             สมุทรสาคร  สมทุรสงคราม 
              

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล : นายสมพาศ  นิลพันธ ์ 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๕๘    ๐๘๑ ๘๒๖ ๐๔๙๗ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๕  
E-mail address : SOMPAS.N@OPM.GO.TH  

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวภทัราวรรณ  ดวีงษ ์
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๒   ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๗๘๓ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๕ 
E-mail address : pdi12@windowslive.com  
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพิณทิพย์  ยอดปนื 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๘๖   ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๕๘๗ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๕ 
E-mail address : yodpin2@hotmail.com  
ชื่อ – นามสกุล :  นางวรารตัน์  มว่งปาน 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๑๔   ๐๘๔ ๗๕๑ ๗๐๑๐ 

 
เขตที ่๖  ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง    
            สุราษฎร์ธาน ี
เขตที ่๑๑  นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 



๗๑๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

   

 

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๕ 
E-mail address : wara_rut@hotmail.com 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล :  นางประภาศรี  บุญวิเศษ  
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๓    ๐๘๑ ๓๗๔ ๓๓๗๓ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๓ 
E-mail address : Prapasri82@gmail.com 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตร ี
ชื่อ – นามสกุล : นายวิบูลย ์ โค้วตระกูล 
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๕    ๐๘๙ ๒๐๕ ๗๕๐๓ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๓  
E-mail address : khotrakoon@hotmail.com   
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนภาพร  จันทร์สุข 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๐   ๐๙๘ ๒๘๐ ๗๕๖๘ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๓ 
E-mail address :  natpu2554@hotmail.com 
ชื่อ – นามสกุล :  นางสาวอินทิรา  มลูศาสตร์ 
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๕๗    ๐๘๑ ๔๕๐ ๒๘๗๓ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๓ 
E-mail address :  gamyjaa@hotmail.com 

 
เขตที ่ ๗  กระบี่ ตรงั พังงา ภูเก็ต ระนอง 
เขตที ่ ๑๕  เชียงใหม่ แมฮ่อ่งสอน ล าปาง   
              ล าพูน 
 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล :  นายสุรศกัดิ์  เรียงเครอื 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙    ๐๘๔ ๓๓๕ ๖๖๙๙ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙ 
E-mail address :  Sriangkrul@yahoo.com 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล : นายยอดวฒุิ  กลิ่นทอง  
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๘    ๐๘๑ ๕๕๙ ๙๐๖๓   
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙ 
E-mail address :  yodwut@hotmail.com   
ชื่อ – นามสกุล :   นายณรงค์ฤทธิ์  ลีดีศรี    
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๐๑   ๐๘๖ ๖๔๐ ๔๓๖๓    
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙ 

 
เขตที ่ ๘ นราธิวาส ปตัตาน ียะลา    
            สงขลา สตูล 
เขตที ่๑๖  เชียงราย นา่น พะเยา แพร่ 
 



๗๑๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

   

 

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ 
E-mail address : narongrit.l@opm.go.th 
ชื่อ – นามสกุล :   นายสิริชยั  ค าชมภู    
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๐๑   ๐๘๖ ๐๖๐ ๓๓๘๐   
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๙ 
E-mail address : satapolk@hotmail.com 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล :   นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๔      ๐๘๑ ๓๗๖ ๘๑๙๑ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๖ 
E-mail address :   - 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล : นางแกมกาญจน ์ อุน่นนักาศ 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๐ ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๑๓๒ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๓๑ 
E-mail address :  kaembum2014@hotmail.com 

 
เขตที ่๙  จันทบุร ีชลบรุี ตราด ระยอง 
 
 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตร ี
ชื่อ – นามสกุล : นายอิสระ  ศิรวิรภา 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๑     ๐๘๙ ๙๖๙ ๒๐๒๕ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๗      
E-mail address :  - 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกนายกรฐัมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล :  นางผ่องศรี  ลาลุน 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๗๖    ๐๙๐ ๑๙๗ ๒๑๐๖   
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๗ 
E-mail address :  Phongsri_la@hotmail.com 
ชื่อ – นามสกุล :  นางสาวบุญศรี  สวุรรณก าเนดิ 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๑    ๐๙๐ ๑๙๗ ๒๑๐๕  
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๗ 
E-mail address :  - 
ชื่อ – นามสกุล : นายจิระศกัดิ์  เขียนนิล 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๑๘    ๐๘๕ ๔๘๑ ๒๔๐๘  
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๗ 
E-mail address :  - 

 
เขตที ่๑๐ บึงกาฬ เลย หนองคาย  
             หนองบวัล าภู อดุรธานี                
เขตที ่๑๓ ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจรญิ       
            อุบลราชธาน ี



๗๒๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

   

 

ชื่อผู้ตรวจราชกระทรวง/หมายเลขติดต่อ เขตตรวจราชการ/จังหวัดที่รับผิดชอบ 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อ – นามสกุล : พันต ารวจโท เธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์
โทร. : ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๖๒     ๐๘๔ ๔๓๙ ๒๘๘๔ 
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕ 
E-mail address :   - 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ี
ชื่อ – นามสกุล :  นางนลนิ ี มหาขนัธ์ 
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๔    ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๓๘๕  
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕ 
E-mail address :  nalinee8@hotmail.com  
ชื่อ – นามสกุล :  นางสาวดุจแข  วงษ์สวุรรณ  
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๕    ๐๘๕ ๔๘๑ ๑๓๘๕  
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕ 
E-mail address :  puklok_fat1@yahoo.co.th 
ชื่อ – นามสกุล :  นางพรโสภิต  ขวญัเมือง  
โทร. :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๙๕    ๐๘๖ ๐๘๐ ๖๐๐๖  
โทรสาร :  ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๒๕ 
E-mail address :  kalaekaekai@hotmail.com 

 
เขตที ่๑๗ ตาก พิษณโุลก เพชรบูรณ์   
             สโุขทัย อุตรดติถ์ 
เขตที ่๑๘ ก าแพงเพชร นครสวรรค์  
             พิจิตร อุทัยธาน ี
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