
 
แนวทางการรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ผู้ตรวจ/

นิเทศ สรุปและรายงานทุกประเด็นเน้นหนักในการตรวจราชการทั้ง 35 ตัวชี้วัดตรวจราชการ และขอให้ทุกเขต
ส่งภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละจังหวัด  โดยคีย์รายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์ 
(e-Inspection System) (ก าหนดการส่งรายงานฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้) 

2. แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต (แบบ ตก.2) ผู้ตรวจ/นิเทศ สรุปและรายงานทุก
ประเด็นเน้นหนักในการตรวจราชการทั้ง 35 ตัวชี้วัดตรวจราชการ ก าหนดใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2561 – มีนาคม 2562) ประกอบการวิเคราะห์สรุปผลในรอบที่ 1  และใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – 
มิถุนายน 2562) ประกอบการวิเคราะห์สรุปผลในรอบที่ 2  โดยคีย์รายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์     
(e-Inspection System) มีก าหนดส่งแบบ ตก.2 ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ส่งภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 
รอบท่ี 2 ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

3. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) กรณีมีสถานการณ์หรือปัญหาเร่งด่วน
ส าคัญของเขต/จังหวัด เขตจัดท ารายงาน Executive Summary เพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
รายงานส่วนนี้สามารถรวบรวมและน าเข้าในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) ได้เช่นกัน 

4. แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (แบบ ตก.3) 
ซึ่งลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าเขตสุขภาพ ขอให้ทุกเขตส่งพร้อมกับ

แบบ ตก.1  ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ส าหรับผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ ที่หน่วยรับตรวจรายงาน
กลับมานั้น หากเป็นประเด็นกรณีปัญหาส าคัญเร่งด่วนของเขต หรือสามารถรายงานได้ทันที ทุกเขตรวบรวมส่งในรอบ 1 
โดยคีย์รายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System)  

5. การสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ รอบที่ 1 และรอบที่  2 กรม/กองที่เป็น 
Focal Point ประเด็นหรือตัวชี้วัดตรวจราชการ วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประเด็นส าคัญท่ีพบจากการตรวจราชการตามแบบ ตก.1 และ 2 สรุปน าเข้าที่ประชุม คกต. คณะที่ 1 -4 เพื่อ
พิจารณา ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 
รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปการส่งรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1                                           

เขต 
สุขภาพ

ที ่
จังหวัด 

ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบท่ี 1 

 

ก าหนดการส่ง 
รายงานผลการ 

ตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบที่ 1 ของ  ตก.2 

ก าหนดการส่ง 
ตก.1/ตก.3 (ภายใน 

7 วัน หลัง 
จากเสรจ็สิ้น 

การตรวจในแต่ละ
จังหวัด 

ตก.1 ข้อสั่งการ/ 
ข้อเสนอแนะ 

(ตก.3) 

ตก.2 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 

1 เชียงราย 9-11 มกราคม 2562  22 มกราคม 2562       

พะเยา 16-18 มกราคม 2562  29 มกราคม 2562       

แม่ฮ่องสอน 23-25 มกราคม 2562  5 กุมภาพันธ์ 2562       

น่าน 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 19 เมษายน 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562       

เชียงใหม่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562  20 กุมภาพันธ์ 2562       

ล าปาง 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ์ 2562       

ล าพูน 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  5 มีนาคม 2562       

แพร่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562  12 มีนาคม 2562       
2 ตาก 22-24 มกราคม 2562  4 กุมภาพันธ์ 2562       

อุตรดิตถ์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ์ 2562       

เพชรบูรณ์ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 19 เมษายน 2562 5 มีนาคม 2562       

สุโขทัย 27-28 กุมภาพันธ-์ 1 มีนาคม 2562  12 มีนาคม 2562       

พิษณุโลก 13-15 มีนาคม 2562  26 มีนาคม 2562       

3 อุทัยธานี 16-18 มกราคม 2562  29 มกราคม 2562       
 พิจิตร 6-8 กุมภาพันธ์ 2562  20 กุมภาพันธ์ 2562       
 นครสวรรค์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  19 เมษายน 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       
 ชัยนาท 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  5 มีนาคม 2562       
 ก าแพงเพชร 6-8 มีนาคม 2562  19 มีนาคม 2562       

4 นนทบุรี-ปทุมธานี 21-25 มกราคม 2562  5 กุมภาพันธ์ 2562       
 อยุธยา-อ่างทอง 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 19 เมษายน 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562       

ณ วันที่ 
…………………………………… 



เขต 
สุขภาพ

ที ่
จังหวัด 

ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบท่ี 1 

 

ก าหนดการส่ง 
รายงานผลการ 

ตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบที่ 1 ของ  ตก.2 

ก าหนดการส่ง 
ตก.1/ตก.3 (ภายใน 

7 วัน หลัง 
จากเสรจ็สิ้น 

การตรวจในแต่ละ
จังหวัด 

ตก.1 ข้อสั่งการ/ 
ข้อเสนอแนะ 

(ตก.3) 

ตก.2 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 

 สระบุรี-นครนายก 4-8 กุมภาพันธ์ 2562  20 กุมภาพันธ์ 2562       
 ลพบุรี-สิงห์บุรี 11-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ์ 2562       

5 สมุทรสงคราม 9-11 มกราคม 2562  22 มกราคม 2562       

ราชบุรี 16-18 มกราคม 2562  29 มกราคม 2562       

สมุทรสาคร 23-25 มกราคม 2562  5 กุมภาพันธ์ 2562       

นครปฐม 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 19 เมษายน 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562       

ประจวบคีรีขันธ์ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ ์2562       

กาญจนบุรี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  5 มีนาคม 2562       

เพชรบุรี 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  12 มีนาคม 2562       

สุพรรณบุรี 6-8 มีนาคม 2562  19 มีนาคม 2562       
6 
 
 
 

ปราจีนบุรี 17-19 ธันวาคม 2561  28 ธันวาคม 2562       

สมุทรปราการ 24-26 ธันวาคม 2561  8 มกราคม 2562       

ฉะเชิงเทรา 7-9 มกราคม 2562  18 มกราคม 2562       

ชลบุร ี 14-16 มกราคม 2562 19 เมษายน 2562 25 มกราคม 2562       

ตราด 21-23 มกราคม 2562  1 กุมภาพันธ์ 2562       

ระยอง 28-30 มกราคม 2562  8 กุมภาพันธ์ 2562       

จนัทบุรี 11-13 กุมภาพันธ์ 2562  25 กุมภาพันธ์ 2562       

สระแก้ว 25-27  กุมภาพันธ์ 2562  8 มีนาคม 2562       
7 
 
 

 

มหาสารคาม 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ์ 2562       

ร้อยเอ็ด 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  5 มีนาคม 2562       

ขอนแก่น 6-8 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562 19 มีนาคม 2562       

กาฬสินธุ์ 13-15 มีนาคม 2562  26 มีนาคม 2562       



เขต 
สุขภาพ

ที ่
จังหวัด 

ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบท่ี 1 

 

ก าหนดการส่ง 
รายงานผลการ 

ตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบที่ 1 ของ  ตก.2 

ก าหนดการส่ง 
ตก.1/ตก.3 (ภายใน 

7 วัน หลัง 
จากเสรจ็สิ้น 

การตรวจในแต่ละ
จังหวัด 

ตก.1 ข้อสั่งการ/ 
ข้อเสนอแนะ 

(ตก.3) 

ตก.2 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 

8 หนองบัวล าภู 9-11 มกราคม 2562  22 มกราคม 2562       

บึงกาฬ 16-18 มกราคม 2562  29 มกราคม 2562       

อุดรธานี 23-25 มกราคม 2562  5 กุมภาพันธ์ 2562       

หนองคาย 6-8 กุมภาพันธ์ 2562  20 กุมภาพันธ์ 2562       

นครพนม        13-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ์ 2562       

เลย         20-22 กุมภาพันธ์ 2562  5 มีนาคม 2562       

สกลนคร 6-7 มีนาคม 2562  18 มีนาคม 2562       
9 บุรีรัมย์ 16-18 มกราคม 2562  29 มกราคม 2562       

สุรินทร์ 23-25 มกราคม 2562 19 เมษายน 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       

ชัยภูมิ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562  20 กุมภาพันธ์ 2562       

นครราชสีมา 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ์ 2562       
10 อุบลราชธานี 16-18 มกราคม 2562  29 มกราคม 2562       

มุกดาหาร 23-25 มกราคม 2562  5 กุมภาพันธ์ 2562       

ยโสธร 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 19 เมษายน 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562       

อ านาจเจริญ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  5 มีนาคม 2562       

ศรีสะเกษ 6-8 มีนาคม 2562  19 มีนาคม 2562       
11 พังงา 9-11 มกราคม 2562  22 มกราคม 2562       

กระบี่ 16-18 มกราคม 2562  29 มกราคม 2562       

ภูเก็ต 23-25 มกราคม 2562 19 เมษายน 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562       

ระนอง 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562  12 กุมภาพันธ์ 2562       

นครศรีธรรมราช 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ์ 2562       

สุราษฎร์ธานี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  5 มีนาคม 2562       



เขต 
สุขภาพ

ที ่
จังหวัด 

ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบท่ี 1 

 

ก าหนดการส่ง 
รายงานผลการ 

ตรวจราชการกรณีปกติ  
รอบที่ 1 ของ  ตก.2 

ก าหนดการส่ง 
ตก.1/ตก.3 (ภายใน 

7 วัน หลัง 
จากเสรจ็สิ้น 

การตรวจในแต่ละ
จังหวัด 

ตก.1 ข้อสั่งการ/ 
ข้อเสนอแนะ 

(ตก.3) 

ตก.2 

ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ส่ง 

ชุมพร 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  7 มีนาคม 2562       
12 นราธิวาส 26-28 ธันวาคม 2561  10 มกราคม 2562       

ยะลา 9-11 มกราคม 2562  22 มกราคม 2562       

ปัตตานี 16-18 มกราคม 2562 19 เมษายน 2562 29 มกราคม 2562       

พัทลุง 23-25 มกราคม 2562  5 กุมภาพันธ์ 2562       

ตรัง 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562  12 กุมภาพันธ์ 2562       

สตูล 13-15 กุมภาพันธ์ 2562  27 กุมภาพันธ์ 2562       

สงขลา 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  5 มีนาคม 2562       
  
             หมายถึง ส่งครบถ้วนและทันเวลา 
              
             หมายถึง ส่งแล้วแต่ยังไม่ครบ 

     
หมายถึง ไมส่่งตามก าหนดเวลา 
 
หมายถึง ยังไม่ถึงก าหนดส่ง

 

 

 

 



 
แนวทางและปฏิทินการสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1/2562 

กิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ตรวจราชการ รอบที่ 1/62 (ทุกเขต ส่งแบบ ตก.1,ตก.3 
ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด 
โดยคีย์รายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์  
(e-Inspection System)) 

ธ.ค.61 -มี.ค. 62 
(ตรวจจังหวัดสุดท้าย 

15 มี.ค. 62) 

ทีมตรวจราชการ 

2. ทุกเขต ส่งแบบ ตก.2 โดยคีย์รายงานผ่านระบบตรวจ
ราชการออนไลน์ (e-Inspection System) เพ่ือจ าแนกส่ง 
คกต. 4 คณะ (การสรุปผลฯ ใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน (ต.ค.
61-มี.ค.62)) 

ภายใน 19 เม.ย. 62 ทีมตรวจราชการ 

3. คกต. คณะ 1-4 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการใน
ภาพรวมประเทศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

เม.ย. - พ.ค.62 คกต.4 คณะ 

4. คกต.คณะ 1-4 ส่งเอกสาร 
1) PPT สรุปผลตรวจ 
2) Executive Summary รายคณะ 
3) รายงานผลตรวจราชการรายคณะ (รายละเอียดตาม

ประเด็นการตรวจราชการ) 

6 พ.ค.62 ทีมเลขา คกต.4 คณะ 

5. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ  กองตรวจราชการเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลตรวจ 

6-7 พ.ค.62 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ  
กองตรวจราชการ 

6. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ปี 2562 รอบ 1 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทรและห้องประชุม 2 อาคาร 
1 ชั้น 2 สป. (ชี้แจงกรม/กอง/ส านักที่เกี่ยวข้องและ พ.ท.
โดยการ VDO Conference) 

8 พ.ค.62 
เวลา 09.30-14.00 น. 

 

กองตรวจราชการ  
ส านักตรวจราชการ
กระทรวงฯ 

7. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการจัดท า Executive 
Summary ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อปลัดกระทรวงฯ 
และแจ้งกรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9-24 พ.ค.62 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ  
กองตรวจราชการ 

8. คกต.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติมจากการ
ประชุมสรุปผลฯ (ส่งกลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ) 

9-15 พ.ค.62 ทีมเลขา คกต.4 คณะ 

9. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการจัดท าเล่มเอกสารสรุปผล
การตรวจราชการประจ าปี 2562 รอบท่ี 1 และเผยแพร่ 

ภายใน มิ.ย.62 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ  
กองตรวจราชการ 

การสรุปผลการตรวจราชการ รอบท่ี 1/62 : เนื้อหา ประเด็นส าคัญ 
(1) สรุปสถานการณ์ 
(2) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จของงาน 
(3) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกลไกและกระบวนการการตรวจราชการ 

 


