
นายแพทยสุ์เทพ เพชรมาก

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
การประชุมชีแ้จงแผนการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ทิศทางและการขับเคลือ่น

ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน

ประจ าปงีบประมาณ 2566



นโยบายส าคัญ และ มุ่งเน้น ปี 2566

นายอนทุนิ ชาญวีรกูล

รมว.กระทรวงสาธารณสุข

ดร.สาธติ ปิตุเตชะ

รมช.การกระทรวงสาธารณสุข

นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นการขบัเคลือ่นนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข

1. ประชาชนเขา้ถึงบรกิารสุขภาพ

ได้มากขึ้น (3 หมอ, Telemed., 

รพ.ของประชาชน)

2. ยกระดับการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ

คนไทยแข็งแรง

3. ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแล

อย่างเปน็ระบบและท่ัวถึง

4. น าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกจิ

5. ข้อมูลสุขภาพเปน็ของประชาชน 

และเพ่ือประชาชน

1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชน

ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพและคณุภาพ

ชีวิตที่ดี (กลุ่มวัย, Health Literacy)

2. สร้างเสริมสุขภาพเชงิป้องกัน

ให้กับประชาชน

3. ผลักดันการใช้ทรพัยากร   

สาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ

4. พัฒนาระบบการใหบ้รกิาร

สาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร 

ยกระดับการสร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพในทุกมิติ

2. ยกระดับบริการรองรบัสังคมสูงวัย 

และลดอัตราตายโรคที่ส าคัญ

3. ผลักดันการบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิตัล

4. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ

5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเปน็

ศูนย์กลางทางการแพทยแ์ละ

สุขภาพนานาชาติ

6. พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง 

และบุคลากรมคีุณภาพชวีิตใน

การท างานท่ีดีขึ้น

1. องค์กร บุคลากร และการส่ือสาร
องค์กร กระทรวงสาธารณสุข

2. การน าสุขภาพขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

3. ข้อมลู และเทคโนโลยทีางการแพทย์
และสาธารณสุข

4. สุขภาพผูสู้งอายุ ให้ไดร้บัการดูแล
อย่างเปน็ระบบและทั่วถงึ

5. การสรา้งเสรมิสุขภาพเพ่ือคนไทย
แข็งแรง

6. บริการสุขภาพ ประชาชนสามารถ
เข้าถงึบรกิารสุขภาพไดม้ากขึ้น และลด
อัตราตายโรคทีส่ าคญั

กองตรวจราชการ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข



3กรอบการด าเนินการตรวจราชการ ปี 2566

01

02

03

แผนขบัเคลือ่นนโยบาย

• นโยบายมุ่งเน้นผู้บริหารระดับสูงปี 2566

• นโยบายขับเคลือ่นกระทรวงสาธารณสุข 

6 ประเด็น

ด าเนนิการ

• Agenda

• Function

• Area

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล

• Performance Agreement

• ระบบตรวจราชการ

• Beyond Inspection

กองตรวจราชการ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กองตรวจราชการ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6 ประเดน็ 39 ตัวชีว้ัด ในการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566



คณะอนุกรรมการ ก าหนดประเดน็ ตรวจราชการ ประจ าปีงบฯ 2566 กองตรวจราชการ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

: ประกอบด้วย ผตร. / สธน. / ผช.ผตร. / ผอ.กตร. / หัวหน้ากลุ่มตรวจเขต, และตัวแทนกรม กอง

• กลุ่มวยั

นพ.สวัสด์ิ อภิวัจนีวงศ์ ผตร. เขต 4 ประธาน

• ยกระดับบรกิารผูสู้งอายุ

นพ.สมฤกษ์  จึงสมาน ผตร. เขต 10 ประธาน

นพ.ภวูเดช สุระโคตร ผตร.เขต 9 ประธานรว่ม: 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สุขภาพกลุ่มวัย 

และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ

Health For Wealth

ลดป่วย ลดตาย และการสร้าง

ความมั่นคงทางสุขภาพ

องค์กรสมรรถนะสูง

Digital Health

นพ.กิตติศักด์ิ  อักษรวงศ์ ผตร. เขต 11 ประธาน

นพ. ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผตร. เขต 8 ประธานร่วม

นพ.พูลลาภ   ฉันทวิจิตรวงศ์ ผตร. เขต 1 ประธาน

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผตร. เขต 3 ประธาน

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ผตรเขต 8 ประธานร่วม

พญ.ปฐมพร สิรประภาศิริ ผตร.เขต 13 ประธานร่วม

นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผตร. เขต 7 ประธาน
นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผตร.เขต 6 ประธานรว่ม : 

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผตร. เขต 2 ประธาน

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผตร.เขต 10 ประธานรว่ม

6
ประเด็น

1
2

4
56



กองตรวจราชการ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการ ก าหนดประเดน็ ตรวจราชการ ประจ าปีงบฯ 2566

1. การแกปั้ญหาทีส่ าคญัระดับพ้ืนที่

2. Innovative Healthcare

• ผตร.เขต 1-12

• สธน.เขต 1-12

• เลขานุการประเด็นตรวจฯ 

• หัวหน้ากลุ่มตรวจ เขต 1-12

1. การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละวัฒนธรรม 

และการพัฒนาระบบนเิวศการทอ่งเทีย่ว

1.1 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
(กรม อ.)

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

2.1 การพัฒนาช่วงวัยเรยีน/วัยรุน่  
(กรมการแพทย,์ กรมสุขภาพจิต,  กรมอนามัย
, สป.สธ)

2.2 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน (กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย)

• นพ. สุเทพ  เพชรมาก  หน.ผตร. ประธาน

• ผตร.เขต 1-13 (ประธานร่วม)

• สธน.เขต 1-12

• ผช.ผตร. และ หน.กลุ่มตรวจ เขต 1-12

• ผอ.กตร. และกลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ 

3. โครงการเกีย่วกบัพระราชวงศ์

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศ.ดร.สมเด็จเจ้า

ฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควัฒนวรขตัตยิราชนารี

• นพ. สุเทพ  เพชรมาก หน.ผตร. ประธาน

• ผตร.เขต 1-13 (ประธานร่วม)

• สธน.เขต 1-12

• ผช.ผตร. และ หน.กลุ่มตรวจ เขต 1-12

• ผอ.กตร. และกลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ

Area based ตรวจบูรณาการ(2 ประเด็น) (3 โครงการ) ตรวจกรณีพิเศษ (1 โครงการ)



แนวทางและการขบัเคลือ่นระบบตรวจราชการ ปีงบฯ 2566

M & E 
ต่อเนือ่ง ทุกระดับ

กลไกระดับ กรม/กอง

กลไกระดับจึงหวัด/เขต

HDC/Health KPI/E-inspection

คกก.ก าหนดประเด็นฯ

คกก.พัฒนา/ขับเคลื่อนระบบตรวจฯ

ประชุม สตร

ส่วนกลาง : 
กรม / กอง ใน สป.

ทีมตรวจราชการ
ในพ้ืนที่

กองตรวจราชการ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ก าหนด Focal Point ให้ครบถ้วนตามประเด็น/
ตัวชีว้ัดท่ีรับผิดชอบ

คัดเลือกเฉพาะประเด็น/ตัวชีว้ัด ท่ีมี ผู้นิเทศ
จากส่วนกลาง 

ก าหนดประเด็น/ตัวชีว้ัด ท่ีสามารถ ชีเ้ป้า+
แก้ไขปัญหา+ ให้ข้อเสนอแนะในพ้ืนท่ีได้

M&Eตลอดเวลา / monitor everyday

ลงพ้ืนท่ีเท่าท่ีจ าเปน็ (small teams)

ทีมตรวจราชการและนเิทศงาน ปีงบฯ 66

ศูนย์วิชาการในพ้ืนท่ี บุคลากรในเขต /จังหวัด

ที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจราชการในพ้ืนท่ี (ชีเ้ป้า+แก้ปัญหา+ เสนอแนะ) 

จัดท ารายงาน และส่งรายงานในระบบ e-inspection                   

ให้ ครบถ้วน ทันเวลา



1. แผนการตรวจฯ ตามประเดน็

2. พัฒนารูปแบบการตรวจฯ

3. พัฒนามาตรฐานการตรวจฯ

5. ระบบก ากบั ติดตาม

6. ผู้นิเทศ

7. ระบบรายงาน ระบบข้อมลู

แนวทางการเตรียมการตรวจราชการ ปีงบฯ 2566
กองตรวจราชการ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครอบคลุมนโยบาย ผบ.ระดับสูง และ 4 Excellence  

(14 แผนงาน 37 โครงการ 59 KPIs)

เน้นตรวจฯ ตามประเด็น

- Agenda - Functional & Area based

Beyond Inspection 

(Outcome มากกว่า Output)

4. ตัวชีว้ัดตรวจราชการ

Inspection guideline

ที่เหมาะสม ชัดเจน 

เน้นพัฒนาคุณภาพข้อมูล

Small and Smart team 

เน้น Coaching ให้กับพ้ืนท่ี

e-Inspection 

User Friendly & Valuable 



TITTLE 01

A
B

C
D

E
F

พย.–9 ธค. 65

ตค. 65

14 ธค. 65
ธค. 65

23 ธค. 65

22 ธค. 65
ประชุมรว่มกบักรม/กอง 

- Concept การตรวจฯ 

ประเด็นตรวจฯ 

- ทีมตรวจ / การ

เตรียมความพร้อมทีม 

ระบบ M&E 

ประชมุก าหนด

ประเดน็ตรวจฯ/

มอบหมายประธาน  

Focal point 

ประเด็น / คณะ

คณะกรรมการฯ ประชุม 
- ก าหนดรายละเอียด
ประเด็นตรวจฯ

ประชุมเตรียมความพรอ้ม

แผนตรวจฯ ปี 66 

(ผู้รับผิดชอบ)

(Onsite + Online meeting)

• กรม/กอง 
เตรียมพร้อมผู้นิเทศ 

• ประชุมตรียมพร้อม
ระดับเขต

• เตรียมความพร้อม
ทีมตรวจฯ

• จัดท าคู่มือแนว
ทางการตรวจฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพ

ผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ ปี 66

ประชุมชีแ้จงแผนตรวจ

ราชการฯ ปี 66 (ผู้บริหาร)

(Onsite+ Online meeting)

มกราคม – มีนาคม 2566
ตรวจราชการ รอบ 1

กองตรวจราชการ

ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขTimeline เตรียมความพรอ้มการตรวจราชการ ปีงบฯ 2566



ขอขอบคุณ

กองตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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