
แนวทางการตรวจราชการ กสธ. 
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
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ก าหนดการตรวจราชการ กสธ. เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561

นครราชสีมา 17-19 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561
ชัยภูมิ 24-26 มกราคม 2561 27-29 มิถุนายน 2561
บุรีรัมย์ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561
สุรินทร์ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561

รอบ 1 รอบ 2



2561







คณะ 1  การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและการจัดการสุขภาพ (ตัวชี้วัดติดตาม 12 KPI)

ตัวชีว้ัดติดตาม ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน หลัก

1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน รพ.ระตับ A, S ร้อยละ 80 (ปี 60 = 88.97)
ระตับ Ml, M2, F1, F2 ร้อยละ 40

สูติฯ

2 ร้อยละของเด็กทีม่ีความฉลาดทาง
สตปัิญญาต่ ากว่าเกณฑไ์ด้รับการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนือ่งเพื่อน าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100

เดีกกสุ่มเสียงได้รับติดตามกระดุ้นพัฒนาการและ ดูแลต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60 (ตชว.ใหม่)

คิลนิกพัฒนาการ
เด็ก/วสค.

3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละของเดีกวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 (ปี 60 = 65.05) วสค.

4 ร้อยละของเด็กไทยมคีวามฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยูใ่นเกณฑ์
ปกติขึ้นไป

เด็กไทยมคีวามฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
ร้อยละ 70 (ปี 60 = 77.23)

วสค./จิตเวช

5 ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละของ Healthy Ageing ได้ร้บการคัดกรองและมีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ปี 60 = 26.87)

วสค. /LTC

6 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบัและมะเร็งท่อน าดี

ร้อยละของดีาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้า ระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหา
โรดพยาธใิบไม้ตับ และมะเริงท่อนาดี ร้อยัละ 80 (ทั้งหมด 209 ต าบล 
ท าได้ 201 ต าบล ปี 60 = 96.17)

วสค./ศูนย์มะเร็ง

7 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ
30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
ร้อยละ 55 (ปี 60 = 51.80)

วสค.



ตัวชีว้ัดติดตาม
ค่าเป้าหมาย

หน่วยงานหลัก

8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธเ์ชิงรุก

■ร้อยละของกลมประชากรหลักทีเข้ากึง บริการป้องกันโรด
เอดส์และโรดติดต่อทาง เพศสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 87
(ปี 60=42)

วสค.

9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป มีความ
ปลอดภัย

■ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและ อาหารแปรรปู มีดวาม
ปลอดภัย ร้อยละ 75 (ปี  60 =97.51*ข้อมูลไมค่รบทุกเขต)

เภสัชฯ/วสค.

10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทไีด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

■ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้ร้บการ ตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก าหนด ร้อยละ 96 (ปี 60=97.60)

เภสัชฯ/วสค.

11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่าน
เกณฑ์ มาตรฐานตามทีกฎหมายก าหนด

■ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 100 (ปี60=90.38)

เภสัชฯ/วสค.

12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ อย่างบูรณาการทีม่ีประสิทธิภาพและยั่งยืน

-รุ้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิงแวดล้อมและสุขภาพ อย่าง บูรณาการทีม่ี
ประสิทธิภาพและยัง่ยืนร้อยละ 90 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน (ปี 60 =60.53)

สสจ.สุรินทร์
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รายละเอียดของ KPI ตรวจ
ราชการ 2561

QR Cord  
• เล่มตรวจราชการ 2561

• Indicator 2561

• แบบรายงาน ตก. 1

• แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1/2561

• สรุปตัวชี้วัด ตรวจราชการ ปี 2561



ก าหนดการตรวจราชการฯ 1/2561

คณะ 2  Service Plan (สระโบราณ รพ.สร)
8.30 น. การด าเนินงาน RDU จ.สุรินทร์

รูปแบบการด าเนินงาน RDU ของ รพ.ดีเด่น
9.00 น.  การขับเคลื่อน SP จ.สุรินทร์ 
9.10 น. เป็นต้นไป   น าเสนอการด าเนินงาน SP รายสาขา 
และแลกเปลี่ยนกับทีมนิเทศ สาขาละ 10-15 นาที 
(Inspection น าเสนอก่อน) 

คณะ 1 และ 3  ที่ สสจ. สุรินทร์

PCC ลงพื้นที่ รพ.สต.ตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน 

วันที่ 1 (21 ก.พ. 61) วันที่ 2 (22 ก.พ. 61)

เช้า   สรุปการด าเนินงาน สสจ.สุรินทร์ 
และ รพ.สุรินทร์ ณ สระโบราณ รพ.สุรินทร์
บ่าย  ลงเยี่ยม อ.สนม

วันที่ 3 (23 ก.พ. 61)

เช้า   สรุปการตรวจราชการ จ.สุรินทร์ 
ณ สระโบราณ รพ.สุรินทร์



แนวทางน าเสนอทีมตรวจราชการ

• สถานการณ์ / วิเคราะห์ปัญหา

• กระบวนการ/การด าเนินงาน/มาตรการส าคญั แก้ไขปัญหา 

• ผลลัพธ์ ตาม KPI และสาระของ สาขาบริการต่างๆ

• ปัญหาอุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ

• นวัตกรรม

เน้น 
PROCESS



สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. ทุกคณะ  ส่ง รายงาน ตก.1 ในแต่ละ KPI ภายในวันที่  30  มกราคม  2561 เป็น file word 
ทาง Email : plansurin_245@Hotmail.com เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.สุรินทร์ ต่อไป

2. คณะ 2 ซ้อมน าเสนอ ให้ ผอ. รับฟัง วันที่ 23 ม.ค. 2561 ณ ห้องรวมใจ  

mailto:plansurin_245@Hotmail.com



