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ระบบการควบคุม กำกับ และประเมินผลจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 
 

ระบบควบคุม กำกับ และประเมินผลเป็นระบบหนึ่งของการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของ
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ระบบควบคุม กำกับ และประเมินผลจะช่วยในการพัฒนางานและติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินงานที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และจุดเน้นต่าง 
ๆ ตามกรอบการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชาสีมา  โดยมี
กระบวนการร่วมรับฟังปัญหา และ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค แก่หน่วยงานเพ่ือนําไปสู่การ
ขับเคลื่อนมาตรการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้เกิดผลสําเร็จของงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนจะเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน   รูปแบบ
การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  ระบบควบคุมกำกับของ
องค์กรและระบบการประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. ระบบควบคุมกำกับขององค์กร 
1.1 ระบบรายงาน (Report) 

          ให้รายงานด้วยระบบเอกสารเฉพาะกิจในบางเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นต้องใช้ เอกสารอ้างอิง  ได้แก่  
1) การสอบสวนโรค 
2) การสอบข้อเท็จจริง  
3) แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ/ แผนเงินงบประมาณ 
4) การสรุปผลงานต่างๆ 
 

1.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบบริหารจัดการข้อมูล

เพ่ือให้สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
    1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะพัฒนาโปรแกรม cockpit กำกับแผนงาน/

โครงการ/งบประมาณ เพ่ือให้สามารถติดตาม งบประมาณ 
2) ทุกกลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน

ด้านสาธารณสุข จาก HDC และโปรแกรมเฉพาะ เช่น รายงาน 506 (โปรแกรมนำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา), 
NTIP(National Tuberculosis Information Program ) งาน โรควัณ โรค  , NAP Web Report งาน เอดส์  ,  
โปรแกรม QOF ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ  ,                     
โปรแกรมฐานข้อมูลระบบการจัดกาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด เป็นผู้กำกับ
ติดตามผลการดำเนินงาน และ คืนข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอทราบ เป็นรายเดือน/รายไตรมาส 

3) กลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ  
เช่น ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA), ผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ    
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2564 (QOF) , ผลการดำเนินงานเบิกค่าชดเชยทางการ
แพทย์,ผลการดำเนินงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นต้น ในที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
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1.3 ระบบนิเทศงาน (Supervisor)  
1) การนิเทศติดตาม ปีละ 1 ครั้ง  เดือน  ธันวาคม  2563 ถึง มกราคม 2564 

  ทีมนิเทศงานจำนวน  5  ทีม  ( 5  โซน )  
 ผู้นิเทศ จำนวนไม่เกิน 20 คน ประกอบด้วย 

 1.1) สสจ.โซน ประธานทีม 
 1.2) ตัวแทนกลุ่มงาน กลุ่มละ 1 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่ม (ตัวจริง/ตัวสำรอง)       

จากทุกกลุ่มงาน 
 1.3) เลขาทีม 
2) การเตรียมการนิเทศและเครื่องมือ   
 2.1) กลุ่มงานจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เป็น POWERPOINT เพ่ือชี้แจง

ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการนิเทศงาน/การประเมินผล และจัดทำข้อมูลปัญหาของแต่ละของอำเภอ 
 2.2) จัดประชุมชี้แจงผู้นิเทศ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบนโยบาย วิธีการนิเทศงาน CUP  

ก่อนออกนิเทศงาน 
3) รูปแบบการนิเทศงาน 
 3.1) นิเทศงานปกติ  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง โดยระบบ video conference  
 3.2) นิเทศเป็นโซนเฉพาะกิจ (การออกครั้งละกี่อำเภอให้ดูตามบริบทของพ้ืนที่)  

        4) เนื้อหาการนิเทศงาน 
  4.1) มอบนโยบายและงานสำคัญ 
   4.2) ติดตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับ CUP ที่สอดคล้องกับนโยบาย และ ปัญหาพ้ืนที่ 
            4.3) ร่วมรับรู้ เรียนรู ้และแก้ปัญหาพ้ืนที่    
                 5) ขั้นตอนการนิเทศงาน 
   - CUP นำเสนอกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับ CUP ที่สอดคล้องกับนโยบาย และ 
ปัญหาพื้นที่ /KPI ที่ตกเกณฑ์ของ CUP , นำเสนอนวตกรรม หรือผลงานเด่น  
   - สสจ.โซน / มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา โดย CLIP VDO                     
   - กลุ่มงานจัดทำPOWERPOINT ชี้แจงตัวชี้วัด และข้อมูลปัญหาของอำเภอ พร้อมแนวทางแก้ไข
ในเวทีใหญ่ 
   - จัดเวลาให้กลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงานได้พูดคุยกัน    
 6) กลุ่มงานจัดทำPOWERPOINT ชี้แจงตัวชี้วัด และข้อมูลปัญหาของอำเภอ พร้อมแนวทาง
แก้ไขในเวทีใหญ่ 
 7) จัดเวลาให้กลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงานได้พูดคุยกัน 
  - ผู้นิเทศกลุ่มงานแต่ละโซน ต้องเป็นพ่ีเลี้ยง ให้ข้อมูล ชี้เป้าปัญหา พร้อมประสานงานเพื่อแก้ไข
ปัญหา “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” 
   - ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะ 
      - อภิปราย / ซักถามปัญหา 
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       8) การแบ่งโซนนิเทศงาน สสจ.นม. ดังนี้ 
โซน 1  7 อำเภอ : รพ. เทพรัตน์นครราชสีมา/เมือง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ จักราช ปากช่อง และ 
                      เฉลิมพระเกียรติ  
โซน 2  7 อำเภอ : ด่านขุนทด โนนไทย พระทองคำ คง โนนสูง ขามสะแกแสง และเทพารักษ์ 
โซน 3  6 อำเภอ : พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย เมืองยาง โนนแดง ห้วยแถลง 
โซน 4  6 อำเภอ : บัวใหญ่ แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม สีดา บัวลาย ประทาย 
โซน 5  6 อำเภอ : โชคชัย ครบุรี ปักธงชัย วังน้ำเขียว หนองบุญมาก เสิงสาง 

 
1.4 ระบบนิเทศงานเฉพาะกิจ 
 นิเทศงานเฉพาะกิจ  ตามสภาพปัญหาพ้ืนที่ , นิเทศเสริมพลัง พชอ., นิเทศโดยระบบ Video 

Conference , และมติ บ.สสจ. พิจารณานิเทศเพ่ิมเติม ในงานที่สำคัญ 
1.5 การตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข/การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 

 
1.5.1 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข                                 
       มีแนวทางการตรวจราชการ    ปี 2564  ตาม  3 ประเด็นหลัก  ดังนี้ 

1. Agenda base  นโยบายรัฐบาล/ผู้บริหารระดับสูง/ยุทธศาสตร์ชาติ 
1) ประเด็นที่ 1 : ลดแออัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล 
2) ประเด็นที่ 2 : การใช้กัญชาทางการแพทย์ 
3) ประเด็นที่ 3 : อสม. หมอประจำบ้าน 

2. Function base ประเด็นการให้บริการของหน่วยบริการ 
1) ประเด็นที่ 1 : HRH Transformation 
2) ประเด็นที่ 2 : การพัฒนานักบัญชีเข้มแข็ง 
3) ประเด็นที่ 3 : งบลงทุน 
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4) ประเด็นที่ 4 : งบค่าเสื่อม 
5) ประเด็นที่ 5 : งบ PPA 
6) ประเด็นที่ 6 : การบูรณาการงบ (งบภาค และงบจังหวัด) 

3. Area base  ประเด็นปัญหาของพ้ืนที 
1) ประเด็นที่ 1 : NCD Cluster  
2) ประเด็นที่ 2 : ECS คุณภาพ  
3) ประเด็นที่ 3 : IMC with LTC, Palliative care, End of Life 

                        1.5.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการสำนักนายกรัฐมนตรี 
                        การตรวจราชการแบบบูรณาการสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2564 จะมีแนวทางการตรวจใน
ประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงอ่ืนๆ โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะแจ้ง              
แนวทางการตรวจราชการ กระบวนการ และ ขั้นตอนการตรวจราชการ ในต้นปี 2564 
 
2. ระบบการประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ 

 2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและแผนยุทธศาสตร์ด้านจังหวัดนครราชสีมา   
ปีงบประมาณ  2564 
     รูปแบบใหม่ แบ่งอำเภอประเมินผลงานตามขนาดอำเภอ พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก 

อำเภอขนาดพิเศษ  จำนวน 8 อำเภอ เมือง (เทพรัตน์) ปากช่อง พิมาย ด่านขุนทด ครบุรี   
บัวใหญ่ โชคชัย สีคิ้ว 

อำเภอขนาดใหญ่  จำนวน 8 อำเภอ คง ปักธงชัย สูงเนิน ชุมพวง ประทาย โนนสูง  โนนไทย 
หนองบุญมาก 

อำเภอขนาดกลาง  จำนวน 7 อำเภอ จักราช ห้วยแถลง เสิงสาง  วังน้ำเขียว ขามสะแกแสง 
พระทองคำ ขามทะเลสอ 

 อำเภอขนาดเล็ก   จำนวน 9 อำเภอ แก้งสนามนาง ลำทะเมนชัย เมืองยาง โนนแดง        
บ้านเหลื่อม  เฉลิมพระเกียรติ บัวลาย เทพารักษ์ สีดา 

ระยะเวลาการดำเนินการ  ประเมิน 2 ครั้ง/ปี 
                ครั้งที ่1 :  ใช้ผลงาน 6 เดือน  : ตุลาคม 2563  ถึง  31 มีนาคม  2564 

- ประเมินเฉพาะเชิงปริมาณ   
- ดูข้อมูลผ่าน web (HDC / 43แฟ้ม/อ่ืนๆ แล้วแต่ KPI)  
- ประเมิน  ทั้ง รพช. สสอ. รพ.สต.  

   ครั้งที่ 2 : ใช้ผลงาน 9 เดือน : ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 
- ประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ 
- จังหวัดจัดทีมประเมินออกประเมิน: แบ่งเป็นทีม  ตามการแบ่งอำเภอ     

o เช้า  ประเมิน  รพ.สต.  จับสลากล่วงหน้า 3 วัน 
o บ่าย ประเมิน รพช. , สสอ.   

-  เมื่อประเมินเสร็จ ขอให้สรุปสั้นๆ ถึงปัญหาที่พบ 
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          วิธีคิดคะแนน  
- รพ.สต. 100 %  
- สสอ.  (สสอ.80 %  / รพ.สต.20%)  
- รพช. (รพช.80 % / สสอ.+รพ.สต.20% ) 

                         ผลการประเมิน 
   A  B+  B  C+  C  ใช้ให้ระบบ อิงกลุ่ม    
                        ประเมินรอบ 2 ให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์ 2 สัปดาห์   (***อุทธรณ์ได้ในรอบ2) 
          สัปดาห์ที่ 1 ให้อำเภอตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์  
            สัปดาหที่ 2 ให้กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้อง 

              2.2 การประเมินระดับโครงการ ใช้ AFTER ACTION REVIEW (AAR) 
               ในปี 2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอให้หน่วยบริหารและหน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง
ดำเนินงาน ประเมินผลงานโครงการ/แผนงานด้านสาธารณสุข โดยใช้ AFTER ACTION REVIEW (AAR) เพ่ือ
สรุปผลและวางแผนในการพัฒนางาน 

          2.3  ประเมินผลเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพ 
1. โดยใช้ระบบรายงาน HOSxP , HDC , 43 แฟ้ม ,และระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
2. การประเมินตัวชี้วัดสำคัญ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จัดทำสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

          รูปแบบการประเมินผล 
ประเมินผลจากผลการรายงานข้อมูลเป็นรายไตรมาส จากอำเภอมายังศูนย์ข้อมูล สสจ.นม      

  ระยะเวลาการรายงาน 
ไตรมาสที่ 2 รายงานผลภายในเดือนมีนาคม (6 เดือน) 
ไตรมาสที่ 3  รายงานผลภายในเดือนมิถุนายน (9 เดือน) 
ไตรมาสที่ 4  รายงานผลภายในเดือนกันยายน (12 เดือน) 

                  
3. สรุป วิเคราะห์จัดทำรายงานประจำปี 
  1) สรุปข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการดำเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำผลการ
ดำเนินงานมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ชี้วัดแต่ละกิจกรรมในแผนงาน/โครงการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดรวมถึง
งานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล   

2) รวบรวมการประเมินผลโครงการ/แผนงานเด่นของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
โดยได้วิเคราะห์ถึงความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางาน เพ่ือเผยแพร่ในการพัฒนางานสาธารณสุข
และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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๓.โครงสร้างบริหาร 
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จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๐,๔๙๓.๙๖ ตารางกิโลเมตร  ซึ่งมีขนาดของพ้ืนที่เป็นอันดับที่ ๑ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องมีการแบ่งโซนในการบริหารจัดการ เป็น 
5 โซน และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ระดับอำเภอ และระดับตำบล 
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โครงสร้างบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

โครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ออกเป็น 16 กลุ่มงาน โดยบริหารงาน        
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขจังหวัด  และมอบหมายให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด         
กำกับดูแลกลุ่มงาน ดังแผนภูมิ 
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กลุ่มงานการแพทย์ฉุกแนและสาธารณภัย 

นางสรภัส  เพ็ชรอรุณ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
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โครงสร้างระดับอำเภอ จัดแบ่งระบบสุขภาพเป็นโรงพยาบาลชุมชน 32 แห่ง สาธารณสุขอำเภอ 32 แห่ง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 348 แห่ง ดังแผนภูมิ 
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