
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 จัดทำแผนการตรวจราชการฯ (ต.ค. – พ.ย. 65) 
1.1 ประชุม  สตร. : - กำหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ  

                        เลขานุการ คกก.กำหนดประเด็นในแต่ละคณะ 
                         - กำหนดกรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการ 

สัปดาห์ที่ 3-4 ของ 
ต.ค. 65 

  

สตร. ,กองตรวจฯ , 
กรมวิชาการ 

1.2 ประชุมร่วมกับกรม กอง เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน
ปี 2566 

สัปดาห์ที่ 3-4 ของ  
พ.ย.65 

สตร. ,กองตรวจฯ, 
กรมวิชาการและ
สำนักใน สป. 

1.3 รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่ง คกก.กำหนดประเด็น / คกก.แต่ละคณะ
ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดประเด็น/แนวทางการตรวจราชการ  

7-30 พ.ย. 65 กองตรวจฯ ,คกก.
กำหนดประเด็นฯ 

1.4 ประสานจัดเตรียมทีม และเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงาน 

พ.ย. 65 กองตรวจฯ, 
เขตสุขภาพที่ 1-12, 
กรมวิชาการและ 
สำนักใน สป. 

1.5 จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งผูท้ำหนา้ที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม และ
หน่วยงานใน สป. 

พ.ย. 65 กองตรวจฯ 

1.6 เสนอแผนการตรวจราชการปี 2566 ต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติแผน สัปดาห์ที่ 3 ของ  
พ.ย.65 

หัวหน้าผู้ตรวจฯ 

1.7 จัดทำคู่มอืแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 
2566 

พ.ย.-ธ.ค. 65 กองตรวจฯ 

1.8 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2566 14 ธ.ค. 65 สตร. / กองตรวจฯ 

1.9 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2566 
      

23 ธ.ค.65 สตร. / กองตรวจฯ 

1.10 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของเขต
สุขภาพที่ 1-12  

สัปดาห์ที่ 3-4 ของ  
ธ.ค.65 

เขตสุขภาพที่ 1-12 

1.11 กองตรวจราชการ กรมวิชาการและสำนักที่เกี่ยวข้อง อบรมเตรียมความ
พร้อมผู้ทำหน้าทีต่รวจราชการและนิเทศงานกรมและหนว่ยงายใน สป. 
และทีมสนับสนนุการตรวจราชการ 

 

สัปดาห์ที่ 3-4 ของ  
ธ.ค.65 

 

กองตรวจฯ  
กรมวิชาการและ 
หน่วยงานใน สป. 

ขั้นที่ 2 ดำเนินการตรวจราชการฯ 
2.1 การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ( 2 คร้ัง/ปี ) 

 รอบที่ 1  (ไตรมาส 1-2) 
 รอบที่ 2  (ไตรมาส 3-4) 

 
ธ.ค.65 - มี.ค.66 

พ.ค.- ส.ค.66 

  
ทีมตรวจราชการ  

ขั้นที่ 3 รายงานผลการตรวจราชการฯ 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ  ปีละ 2 รอบ 
 

   

     (1) ทีมตรวจราชการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อหัวหน้าทีม
ภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบหรือแต่ละไตรมาส 
(ตามความเหมาะสมของประเดน็ตรวจราชการ) 

รอบ 1: ธ.ค.65-มี.ค.66 
รอบ 2: พ.ค.-ส.ค.66 

ทีมตรวจราชการ 



 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     (2) หัวหน้าทีมตรวจราชการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการเสนอ
ต่อผู้บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิน้ในแต่ละรอบ 

รอบ 1 : เม.ย.66 
รอบ 2 : ส.ค.66 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

(3) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ สง่ให้        
กองตรวจราชการ เพื่อส่งให้ คกก.กำหนดประเด็นฯ แต่ละคณะ ประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 ภายใน 20 
เม.ย.66 

รอบ 2 ภายใน 15 
ส.ค. 66 

หัวหน้ากลุ่มตรวจ
ราชการ เขต
สุขภาพที่ 1-12 

     (4) กองตรวจราชการ รวบรวมรายงาน เพื่อประมวลผลในภาพรวม
ประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.66 
รอบ 2 : ส.ค.66 

กองตรวจราชการ 

     (5) คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณา กลั่นกรอง 
ประมวล สรปุ และจดัทำข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการตรวจราชการใน
ภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.-พ.ค.66 
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.66 

คกก.กำหนด
ประเด็นฯ 
  
   

3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
(หมายเหตุ  สรุปผลรอบที่ 1 จดัภายในกระทรวงฯ (ในรูปแบบออนไซต์และ
ออนไลน์) 
              สรุปผลรอบที่ 2  จดัภายในกระทรวงฯ (ในรูปแบบออนไซต์และ
ออนไลน์)  

รอบ 1 : สัปดาห์ที่  
1-2 ของ พ.ค. 66 

  รอบ 2 :  สัปดาห์ที่  
1-2 ของ ก.ย.66 

กองตรวจราชการ 

3.3 เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร รอบ 1 : พ.ค.66 
รอบ 2 : ก.ย.66 

กองตรวจราชการ 

3.4 จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯ ปงีบประมาณ 2566 และ
เผยแพร ่

รอบ 1 : มิ.ย.66 
รอบ 2 : ต.ค.66 

คกก.กำหนด
ประเด็นฯ/กอง
ตรวจฯ 

4. การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 

4.1 ทบทวนและปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา/ขบัเคลื่อนระบบตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข  

 พ.ย. 65 กองตรวจราชการ 

4.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ     
หมายเหตุ  ประเด็นสำคัญที่ขบัเคลื่อน ได้แก่ 

1. ระบบการจัดทำแผนแนวทางการตรวจราชการ 
2.  ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ และระบบสนบัสนุนการ

ตรวจราชการ 
- การจัดเตรียมทีมและเตรียมความพร้อมของผู้ทำหน้าที่ตรวจ

ราชการและนิเทศงาน ของกรม/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ทำหนา้ทีต่รวจราชการและนิเทศงาน 

(ดำเนินการโดย กองตรวจราชการ) 
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนนุการตรวจ

ราชการ 
3. สำรวจความคิดเห็นของผู้ทำหนา้ที่ตรวจราชการและนิเทศงาน/

หน่วยรับตรวจ ที่มีต่อระบบตรวจราชการประจำปี 2566 
4. จัดทำข้อเสนอแนะและแก้ไขปญัหาที่พบจากการตรวจราชการ 

พร้อมทั้งพัฒนาระบบตรวจราชการให้มีความทันสมัย 

ไตรมาสละ 1 คร้ัง กองตรวจฯ/ 
คกก.พัฒนาระบบ
ตรวจฯ/คกก.
ขับเคลื่อนระบบ
ตรวจฯ 
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