
(รา่ง)ขอ้เสนอทศิทางระบบควบคมุกาํกบั 
และระบบประเมนิผล สสจ.นม 

ประจาํปี 2565 



การควบคมุ กาํกบั / 
นเิทศงานและประเมนิผล 

1.ระบบควบคมุกาํกบั 
ขององคก์ร 

2.แนวทางการนเิทศงาน 

3.แนวทางการประเมนิผล 
การดาํเนนิงาน 



ตรวจราชการ 2 คร ัง้/ปี  

http://164.115.23.235:8080/sms2018/bpsdashboard/ 

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 

http://164.115.22.73/evalkpikhet9/index.php?r=home61/kpipakhet HDC /43แฟ้ม 
ตวัชีว้ดั สสจ.นม. 

ระดบักระทรวง 

Sms2022 
งบประมาณ 

healthkpi 
ตวัชีว้ดั 20 ปี 

กสธ. 

R9H 
ตวัชีว้ดั 20 ปี 

เขต9 

ระดบัเขต 9 
      ระดบัจงัหวดั 

ระบบควบคมุกาํกบัขององคก์ร 

   ระบบ IT  

ตรวจราชการสาํนกันายก 

1.1 การตรวจราชการ 

       ทกุเดอืน  

1 



1.2 ระบบรายงาน (Report) 

 
ประชาช

น 

เจา้หนา้
ที ่

ผูบ้รหิา
ร 

Datacenter 
43 แฟ้ม 

 
• ทราบเป้าหมาย(รายชือ่) 
  การทํางานกลุม่วยั 
• ทําแผนเยีย่มบา้น 
 

•ไดร้บับรกิารตามกลุม่วยั  
• ตดิตามผลการดาํเนนิงาน 
  รายวนั เดอืน  งวด  

กลุม่เป้าหมายทีไ่ดป้ระโยชน ์

M&E ผูบ้ริหารใชใ้นการกาํกบั ติดตามผลการดาํเนินงาน 

เฝ้าระวงัขอ้มูลผลงานหน่วยบริการ 

ใชฐ้านขอ้มูล HDC (43 แฟ้ม) เป็นหลกั 

ม่ี User/Password  

บนัทึกขอ้มูลจาก HosXP , 

HosXP PCU และจากหนา้ Web 

เช่ือมโยงขอ้มูลการให้บริการภายในจงัหวดั 

ช้ีเป้าหมายในการทาํงานตามกลุ่มวยั 

Monitor และควบคุมกาํกบังาน 

ส่งออกเป็น File EXCEL หรือออกรายงาน 

Report 
เป็น Web Application 

ระบบควบคมุกาํกบัขององคก์ร 1 



ระบบนเิทศงานสาธารณสขุ 

โซน 1  7 อําเภอ : รพ. เทพรตันน์ครราชสมีา/เมอืง สคี ิว้  สงูเนนิ ขามทะเลสอ  
                           จกัราช เฉลมิพระเกยีรต ิและ ปากชอ่ง 

โซน 2  7 อําเภอ : ดา่นขนุทด โนนไทย พระทองคํา คง โนนสงู ขามสะแกแสง และเทพารกัษ ์

โซน 3  6 อําเภอ : พมิาย ชมุพวง ลําทะเมนชยั เมอืงยาง โนนแดง หว้ยแถลง 

โซน 4  6 อําเภอ : บวัใหญ ่แกง้สนามนาง บา้นเหลือ่ม สดีา บวัลาย ประทาย 

โซน 5  6 อําเภอ : โชคชยั ครบรุ ีปกัธงชยั วงันํา้เขยีว หนองบญุมาก เสงิสาง     

 

2 
แนวทางการนเิทศงาน 

1)นเิทศงานปกต ิ อยา่งนอ้ยปีละ  1 คร ัง้                  
    โดยระบบ video conference  
2) นเิทศงานเฉพาะกจิ ตามปญัหาพืน้ที ่
    ใช ้video conference 
      * ขอให ้รพ.สต.สามารถเขา้ฟงัได ้ 

 แบง่โซน 5 โซน 



รปูแบบนเิทศงานสาธารณสขุ  

      เนือ้หาการ 
      นเิทศงาน 

1. มอบนโยบาย  
2. ตดิตามการจดัทาํแผนระดบัอาํเภอ                  
    ทีส่อดคลอ้ง  กบันโยบาย 
3. รว่มรบัรู ้เรยีนรู ้และแกป้ญัหาพืน้ที ่

การออกนเิทศงาน :  นเิทศเป็นโซน  
                            (คร ัง้ละกีอ่าํเภอใหด้ตูามบรบิทของพืน้ที)่  
ชว่งเวลาการนเิทศงาน :  ไตรมาสแรก (พย.-ธค. 64) 



      ขัน้ตอนการ   
      นเิทศงาน 

1) ชีแ้จงนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ 
     และนโยบายนพ.สสจ.นม. 
2) อําเภอนําเสนอ 
3) กลุม่งานจดัทาํPOWERPOINT  
    ชีแ้จงตวัชีว้ดั และขอ้มลูปญัหาของ 
    อําเภอ พรอ้มแนวทางแกไ้ขในเวทใีหญ ่
4) จดัเวลาใหก้ลุม่งานและผูร้บัผดิชอบงาน 
    ไดพ้ดูคยุกนั 

รปูแบบนเิทศงานสาธารณสขุ (ตอ่)  

   * นโยบาย นพ.สสจ.นม. โดย CLIP VDO                     
   * อาํเภอ นําเสนอ     ใหจ้ดัทํา CLIP VDO หรอืนําเสนอปากเปลา่ ในระยะเวลา 5-7 นาท ี

และสง่ไฟลใ์หท้มีนเิทศกอ่นวนัออกนเิทศอยา่งนอ้ย 3 วนั     
   * ผูน้เิทศกลุม่งานแตล่ะโซน ตอ้งเป็นพีเ่ล ีย้ง ใหข้อ้มลู ชีเ้ป้าปญัหา พรอ้มประสานงานเพือ่
แกไ้ขปญัหา “รว่มคดิ รว่มทํา รว่มรบัผดิชอบ” 
    



ระบบประเมนิผล 
จงัหวดันครราชสมีา  

ประจําปีงบประมาณ 2564 
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แนวทางการ
ประเมนิผลงาน 

                       

1) ประเมนิผลงาน ปีละ  2 คร ัง้  
2) ผลการประเมนิ(ตดัเกรด) ใชร้ะบบองิกลุม่ 
3) แบง่อําเภอประเมนิผลงานตามขนาดอําเภอ 
    ใหญ ่กลาง เล็ก 
4) มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ใหพ้ืน้ที ่
    พฒันางานในสว่นทีข่าดได ้หรอืแนวทางการแกไ้ข 

   ประเมนิผลจาก 
1. ระบบรายงาน รายงาน HOS-XP , 
    DATA CENTER 
2. การประเมนิตวัชีว้ดัสําคญั   
    ท ัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพ 
3. ตดิตามผลงานในการประชุม กวป. 
4. การสุม่ประเมนิ 

ระบบประเมนิผล 
การดาํเนนิงานสาธารณสขุ  3 



อําเภอขนาดเล็ก 
11อําเภอ ไดแ้ก ่ 

1.โนนสงู 
2.ปากชอ่ง 
3.พมิาย 
4.สคี ิว้ 
5.ดา่นขนุทด 
6.ปกัธงชยั 
7.ครบรุ ี
8.เมอืง 
9.บวัใหญ ่
10.ชุมพวง 
11.สงูเนนิ 
12โชคชยั 

อําเภอขนาดกลาง 
9 อําเภอ ไดแ้ก ่ 

1.โนนไทย 
2.คง  
3.หว้ยแถลง 
4.ประทาย 
5.เสงิสาง 
6.จกัราช  
7.หนองบญุมาก 
8.ขามสะแกแสง* 
9. วงันํา้เขยีว * 
 
 

อําเภอขนาดใหญ ่ 
12 อําเภอ ไดแ้ก ่

1.แกง้สนามนาง  
2.สดีา  
3.บวัลาย  
4.โนนแดง 
5.บา้นเหลือ่ม  
6.ลําทะเมนชยั  
7.เมอืงยาง  
8.พระทองคํา 
9.เทพารกัษ ์ 
10.ขามทะเลสอ  
11.เฉลมิพระเกยีรต ิ 

ขนาดอําเภอ   :  ใหญ ่กลาง เล็ก 



คร ัง้ที1่:   
 ประเมนิเฉพาะเชงิปรมิาณ   
 ดขูอ้มลูผา่น web HDC /43แฟ้ม/อืน่ๆแลว้แตK่PI)  
 ประเมนิ  ท ัง้ รพช. สสอ. รพ.สต. 
    (ประเมนิ รพ.สต.ทกุแหง่และหาคา่เฉลีย่)  
 ประเมนิคร ัง้ที ่1 ไมม่อีทุธรณ ์
 

**ใชผ้ลงาน 6 เดอืน  : ต.ค. 64 ถงึ 31 ม.ีค. 65** 
 

 

 ประเมนิผลงานปีละ 2 คร ัง้ 

ระบบการประเมนิผล (ตอ่) 



คร ัง้ที2่:   
 ประเมนิเฉพาะเชงิปรมิาณ 
     (ดขูอ้มลูผา่น web HDC /43แฟ้ม/อืน่ๆ) 
    และเชงิคณุภาพ (แลว้แต ่KPI) 
 ประเมนิ  ท ัง้ รพช.  สสอ.  รพ.สต. 
    (ประเมนิ รพ.สต.ทกุแหง่และหาคา่เฉลีย่)  
 ประเมนิคร ัง้ที ่2 เปิดโอกาสใหห้นว่ยบรกิารตรวจสอบ 

 

– **ใชผ้ลงาน 9 เดอืน : ต.ค. 64- 30 ม.ิย. 65** 
 

 ประเมนิผลงานปีละ 2 คร ัง้ 

ระบบการประเมนิผล (ตอ่) 



ผลการประเมนิ 
2.ผลการประเมนิ (ตดัเกรด) 
ใชใ้หร้ะบบ องิกลุม่ *** 
• กอ่นการตดัเกรด เปิดโอกาสใหอํ้าเภอตรวจสอบ

คะแนนได ้1 สปัดาห ์
• หลงัจากน ัน้ จังหวัดจะนําคะแนน 
    มาจัดระดับ A B+  B  C+  C 
    และรายงานผลตอ่ นพ.สสจ.นม. 

1.วธิคีดิคะแนน  
 รพ.สต. 100 %  
 สสอ.   
(สสอ.80 %  / รพ.สต.20%)  
 รพช.  
(รพช.80 % / สสอ.+รพ.สต.20% ) 

ระบบการประเมนิผล (ตอ่) 



THANK YOU 
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