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การมอบหมายผูท้ าหนา้ทีป่ระธานคณะ 

Inspect Output/ Outcome 
Achievement 

รอบที ่2 - ก าหนดแนวทางการลงพืน้ทีน่เิทศงานในคณะที่
รับผดิชอบ 
- เป็นผูส้รปุประเด็นส าคญัและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา 
- น าเสนอสรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงานใน
ภาพรวมคณะ รายจังหวัด และภาพรวมเขต 

บทบาทหนา้ที ่  
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ตรวจราชการปีละ 2 รอบ ในแตล่ะรอบเนน้... 

(Inspect  Plan  and  Risk) Inspect Output/ Outcome 
Achievement 

รอบที ่1 รอบที ่2 

-สอบทานความเสีย่งตามหลกัธรรมมาภบิาล 
- ตดิตามความกา้วหนา้ ปัญหา อปุสรรค 
- ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

รอบที ่1 ธ.ค. 61 – ม.ีค. 62  

- ตดิตามประเมนิผลงานตามเป้าหมาย/
ประเด็นการตรวจราชการ 
- Best Practice และการถอดบทเรยีน 
- ปัญหาและอปุสรรค 
- ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

รอบที ่2 พ.ค. – ส.ค. 62 
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ก าหนดการตรวจราชการและนเิทศงาน เขตสขุภาพที ่9  

ปีงบประมาณ 2562 (รอบที ่1) 

ระหวา่งวนัที ่
 23 – 25 
มกราคม  
2562 

บรุรีมัย ์ ชยัภมู ิ นครราชสมีา สรุนิทร ์

ระหวา่งวนัที ่
 6 -8 

กมุภาพนัธ ์
2562 

ระหวา่งวนัที ่
 12 - 14 
กมุภาพนัธ ์
2562 

ระหวา่งวนัที ่
 20 - 22 
กมุภาพนัธ ์
2562 

1. สรปุการตรวจราชการรอบที ่1 (ใชข้อ้มลู สิน้ไตรมาสที ่2) 
2. สรปุการตรวจราชการรอบที ่2 (ใชข้อ้มลู สิน้ไตรมาสที ่3)  
3. ก าหนดการตรวจราชการแบบบรูณาการ เป็นไปตามก าหนดการของส านักนายกรัฐมนตร ี 
     ซึง่จะแจง้ใหท้ราบในล าดับตอ่ไป 15 



วนัที ่1  
ของการตรวจราชการ 

ชว่งเชา้ (08.30 – 12.00 น.) 
ผูต้รวจราชการกระทรวง  สาธารณสขุนเิทศก ์ 
และผูน้เิทศทกุทา่นพรอ้มกนัทีห่อ้งประชุม 
ตามก าหนดการของจงัหวดั รบัฟงัการบรรยาย 
สรปุผลการด าเนนิงานภาพรวมของจงัหวดั 

ชว่งบา่ย (13.00 16.30 น.)  
คณะผูน้เิทศบางสว่นเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 
ตามประเด็นตวัชีว้ดัทีร่บัผดิชอบ ณ หอ้งประชุมของสสจ./รพศ. 
/รพท. ตามทีจ่งัหวดัจดัให ้โดย ผูต้รวจราชการกระทรวง ตรวจเยีย่ม รพศ. 
-สาธารณสขุนเิทศ ตรวจเยีย่ม รพ.ระดบั S M1 หรอื M2 ในประเด็น RDU, TB, Fast track: stroke stemi, 
sepsis, mother and child healht anc คณุภาพ /หอ้งคลอดคณุภาพ/ well baby clinic 
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วนัที ่2  
ของการตรวจราชการ 

 
เวลา (09.00 – 16.30 น.) 
        จบัฉลากอ าเภอเพือ่ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม (Surprise  
visit) ผูต้รวจราชการกระทรวง  สาธารณสขุนเิทศก ์ลง
พืน้ทีต่รวจเยีย่ม 
 
- คณะผูน้เิทศบางสว่นเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู
ตามประเด็นตวัชีว้ดัทีร่บัผดิชอบ ณ หอ้งประชุมของสสจ./
รพศ./รพท. ตามทีจ่งัหวดัจดัให ้
 
- ส าหรบัผูน้เิทศทีว่เิคราะหง์านรบัผดิชอบเสร็จเรยีบรอ้ย
แลว้ ใหล้งตรวจเยีย่มพืน้ทีพ่รอ้มคณะ 
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วนัที ่3  
ของการตรวจราชการ 

เวลา (08.00 – 09.00 น.) 
        สาธารณสขุนเิทศกแ์ละคณะผูน้เิทศประชุมเตรยีมการ
สรปุผลการตรวจราชการกอ่นน าเสนอในทีป่ระชุม 
 
เวลา (09.00 – 12.00 น.) 
        สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศงานกระทรวง
สาธารณสขุกรณีปกต ิเป็นรายคณะ โดยประธานคณะหรอื
ผูแ้ทน 
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สิง่ทีจั่งหวดัตอ้งน าเสนอ 
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ขอบคุณค่ะ 

แหล่งข้อมูลและเนื้อหา :  
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1 
2. เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562  
       ในวันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 
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