
 

 
 

เอกสารวิชาการ 

เรื่อง 
 

แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

 

โดย 

นางสาวกัญณ์ฐรินทร์  กล่ำวิจิตร 

 

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บทคัดย่อ 
 

  เอกสารวิชาการส่วนบุคคลฉบับนี้  เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล  
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) มีวัตถุประสงค์ คือ (1) 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 
2579) และตรวจสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิ ทัล  
(2) เพ่ือให้กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบตรวจ
ราชการดิจิทัลร่วมกันที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (3) เพ่ือกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด
การพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล ที่สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้ และสอดสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา โดยการใช้ PESTEL analysis ในการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และ McKinsey 7's Framework ประเมินปัจจัยภายใน หลังจากนั้นทำการ
วิเคราะห์เพ่ือหาประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix โดยทำการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึง เดือนเมษายน 2565 
 จากการสำรวจสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนและการสำรวจสภาพแวดล้อม
ภายนอกเพ่ือหาโอกาสและความท้าทาย ของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
กองตรวจราชการ มีจุดแข็ง 14 ประการ ซึ่งบางด้านมีความสามารถในการแข่งขันในระดับยั่งยืน ในขณะที่
จุดอ่อนของกองตรวจราชการ มี 13 ประการ จุดอ่อนบางประการเหล่านี้อยู่ในระดับวิกฤต สำหรับการสำรวจ
สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า กองตรวจราชการมีโอกาส 9 ประการ ที่จะต้องพัฒนาในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
และมีภาวะคุมคามหรือความท้าทาย 9 ประการที่ต้องเผชิญในระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้นแผนปฏิบัติการพัฒนา
ระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จึง
ต้องเน้นการพัฒนาโดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา โดยต้องให้ความสำคัญมากที่สุด
กับ “ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน” (ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์) แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็ต้องดำเนินการพร้อมกันกับอีก 2 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ “ยุทธศาสตร์การยกระดับความเชื่อมั่นและเพ่ิมความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้รับบริการ” (ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์) และ”ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถ 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล” (ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์) และเพ่ือให้สามารถเดินหน้าพัฒนา
ระบบตรวจราชการดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จึงต้องกำหนดแผนงานออกเป็น  
10 แผนงาน 10 ตัวชี้วัด และจำนวน 22 โครงการ 

การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ ดังนี้ (1) การขับเคลื่อนจาก
ผู้บริหารระดับสูง (2) การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจจากหน่วยงานภายใน ในการแปลงแผนปฏิบัติการฯ 
ถ่ายทอดลงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (3) การเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
แผนปฏิบัติการฯ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย และ (4) ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเสียก่อนจึงจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ข 
 

คำนำ 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่จัดทำขึ้นฉบับนี้ เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ ด้วยเครื่องมือการวิเคราะ ได้แก่ PESTEL McKinsey 7’s SWOT analysis และ TOWS Matrix เพ่ือ
กำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์(ENDs) กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYs) และมาตรการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
(MEANs) เพ่ือกำหนดประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาและมาตรการที่ควรดำเนินการเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้อย่างยั่งยืน 

 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้  ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
นาวาเอกรัฐนินท์  เมธีวัชรพัฒน์ ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทุกท่าน ทำให้เอกสาร
วิชาการฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้ถูกนำเสนอกับผู้บริหารของกองตรวจราชการ 
เพ่ือใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองตรวจราชการต่อไป 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษา ขอขอบคุณศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา สถาบันวิชาป้องกันประเทศ และคณาจารย์ทุก
ท่าน ที่ได้ให้ความรู้และโอกาสจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) นี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
วิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้ความสนใจ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
ที่กำลังเข้ามาในศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำคัญกับ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี  
ที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ และมีการบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศให้บรรลุผลและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อมิติการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (สำนักงาน  พัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2563) รวมทั้ง
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ได้กำหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่
อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลด ความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะ
ยาว ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร จัดการการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) กระทรวงสาธารณสุข โดยกองตรวจราชการ มีภารกิจในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับพ้ืนที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2564) การพัฒนาองค์กรไปสู่ “ระบบตรวจ
ราชการดิจิทัล” (Digital Government ; Inspection System) เพ่ือยกระดับคุณภาพการตรวจราชการไปสู่  
“หน่วยงานราชการแห่งนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบตรวจราชการ” โดยมีเป้าหมายความสำเร็จ สำคัญ ได้แก่ 
  1) มีระบบตรวจราชการที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Data Link : E-Inspection)  
  2) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (Data Performance Protection Regulation) 
 3) เป็นหน่วยงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) 
ด้านระบบตรวจราชการ 
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 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ด้านระบบตรวจราชการ เพ่ืออำนวย ความสะดวกให้ผู้ตรวจ
ราชการ ผู้นิเทศงาน ผู้รับการตรวจราชการ เพ่ิมศักยภาพของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลระบบ
สุขภาพชุมชน อย่างมีส่วนร่วม ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่นโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนำองค์กรไปสู่บทบาทด้านดิจิทัลหลักสำคัญ 2 ประการ คือ 

 บทบาทที่  1 การเป็นกองตรวจราชการที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII: Critical 
Information Infrastructure) ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 บทบาทท่ี 2 การจำเป็นในการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล จากความก้าวหน้าของโนโลยีดิจิทัล  
 แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1) สร้างการรับรู้ของหน่วยงานและบุคลากร เพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ Digital Inspection 
  2) มีแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 3) แผนได้รับการนำมาใช้ มีกระบวนงานติดตาม ประเมินผล 
 4) การประเมินผลระดับตัวชี้วัดโครงการ และ ระดับยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล  
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์ และแผน ที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี ด้านสาธารณสุข  
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

นโยบายและแผนระดบัชาติวา่
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 20 ป ี

แผนปฏิบตัิการด้านดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) 

ปรับ Mindset 

สร้าง Template 
Digital Inspection 

แผนปฏิบตัิการพัฒนาระบบตรวจราชการ
ดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ระยะ 5 ป ี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัลกอง
ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
   1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 
2560 - 2579) และตรวจสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล 
สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   2) เพ่ือให้กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบตรวจ
ราชการดิจิทัลร่วมกันที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
   3) เพ่ือกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล ที่สามารถติดตามประเมินผล
การดำเนินงานได้ และสอดสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
 จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 ) ฉบับนี้ จัดทำภายใต้ขอบเขต ดังนี้ 
 1) ขอบเขตของเนื้อหา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข พ.ศ.
2560 - 2579) ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบตรวจราชการดิจิทัล 

 2) ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 20 คน เป็นข้าราชการในกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการข้ึนไป 

 3) ขอบเขตของระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานี้ ดำเนินการตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน 2565  
 

4. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา โดยวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล ในมิตินโยบาย มิติสังคม-วัฒนธรรม มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติ
สิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติการทหาร ด้วย  PESTEL Analysis และวิเคราะห์สภาวะของปัจจัยภายใน 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วย McKinsey 7's Framework แล้วนำปัจจัยภายนอก
และภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความสำคัญด้วย SWOT Analysis หลังจากนั้น จะรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่
น่าสนใจทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะห์ เพ่ือระบุประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบตรวจ
ราชการดิจิทัล ด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  
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5. ข้อจำกัดของการศึกษา 

 การศึ กษ าครั้ งนี้  ด ำ เนิ นการจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ ก ารเพ่ื อ พั ฒ นาระบบตรวจราชการดิ จิ ทั ล  
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 ) ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2565 มีข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูลสถิติบางประเภทที่ข้อมูลที่เป็นความลับ 
และเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงอาจจะทำให้ผลการจัดทำมีความไม่สมบูรณ์ในบางประเด็น 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ได้ทราบข้อมูลกรอบแนวคิดด้านดิจิทัลในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
(พ.ศ.2560 - 2579) 
 2) ได้ทราบสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   3) ได้แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ ในการพัฒนาระบบ 
ตรวจราชการดิจิทัล ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 

2. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
2.1 สภาพแวดล้อมของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2.1.1 อำนาจหน้าที่ของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 มีอำนาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง  

(2) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพ่ือให้  เป็นไปตามแผนงาน
โครงการและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้ันตอนที่กําหนด  

(3) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร โดยให้มีการจัดสรร การเกลี่ยและประสานระหว่าง  หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ ในระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพ  

(4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพ  
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กองตรวจราชการ  สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

แผนภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2.1.2 โครงสร้างกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 
19 กลุ่มงาน ดังนี้  

(1) กลุ่มอำนวยการ 
    - งานธุรการและสารบรรณ 
    - งานการเงินและการบัญชี 
    - งานพัสดุและยานพาหนะ 
    - งานอาคารสถานที ่
     (2) กลุ่มยุทธศาสตร์  
   - งานพัฒนายุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   - งานกำกับ ติดตามนโยบาย 
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) กลุ่มประเมินผล   
 - งานประเมินผลนโยบายสำคัญ 
 - งานวิจัยและประเมินผล 
 - งานพัฒนาระบบบริหาร และคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) 
(4) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   
 - งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง 
 - งานพัฒนาบุคลากร 
 - งานการเจ้าหน้าที่ จริยธรรม วินัยและการละเมิด 
(5) กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
 - งานตรวจราชการกรณีปกต ิ
 - งานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 - งานตรวจราชการกรณีพิเศษ  
(6) กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
 - งานรับเรื่องร้องเรียนและติดตาม 
 - งานตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 - งานประเมินเรื่องร้องเรียน 
(7) กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 
 - งานแผนงานประจำปี 
 - งานตรวจราชการ กรณีปกติ 
 - งานตรวจราชการบูรณาการ 
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 - งานตรวจเยี่ยมกรณีพิเศษ 
 - งานประสานเชื่อมโยงส่วนกลางกับเขตสุขภาพ 
(8) กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 
 - งานยุทธศาสตร์ 
 - งานข้อมูลสารสนเทศ 
 - งานประสานการบริหารการเงินและการคลังเขตสุขภาพ 
 - งานประสานบริหารทรัพยากรบุคคลเขตสุขภาพและการจัดการความรู้ 

  - งานประสานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
  - งานอำนวยการเขต 
 2.1.3 กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565 จำนวน    
คน โดยจำแนกตามประเภท ดังนี้ 
 ตารางที่ 1 แสดงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประเภท จำนวน (คน) 
1. ข้าราชการ 60 
2. ข้าราชการ (ช่วยราชการ) 28 
3. ลูกจ้างประจำ 2 
4. ลูกจ้างประจำ (ช่วยราชการ) 1 
5. พนักงานราชการ 14 
6. พนักงานราชการ (ช่วยราชการ) 5 
7. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 
8. จ้างเหมาบริการ 32 
9. จ้างเหมาบริการ (ช่วยราชการ) 1 

รวม 148  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดไว้ว่า“การตรวจราชการ เป็น
มาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำ ภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการ ดังกล่าว เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทำภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหาร แบบบูรณาการและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการ
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บริหารราชการแผ่นดิน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นการ
ตรวจติดตาม เรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน 
โครงการ สำคัญต่างๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือเรื่องที่ก่อความเดือดร้อน
เสียหาย แก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการตรวจติดตามในประเด็นสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน
สาธารณสุข สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and Protection Excellence) 2) ด้านบริการ เป็นเลิศ 
(Service Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหาร เป็นเลิศด้วยธรรมาภิ
บาล (Governance Excellence) รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ  สำนักนายกรัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  

(1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)  
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์  
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย ์ 
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ 

(2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)  
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต  
ประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย  
ประเด็นที่ 3 ระบบธรรมาภิบาล  

(3) Area based (ปัญหาสำคัญของพ้ืนที่)  
(4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 

(Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อน 
นโยบายสำคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้  
สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2.1.4 แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
(1) การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการดำเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง  และ

แนวราบ (Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการ  บริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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(2) การตรวจราชการ (Inspection) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการทำงานในบทบาทของการ  กำกับ
ติดตามงาน (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation) และการตรวจสอบ (Audit) เพ่ือขับเคลื่อนการ พัฒนา
งานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  

(3) นอกจากมุ่งเน้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุขยังใช้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.)  ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนางานแบบพี่ช่วยน้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน การแบ่งปันและการกระจาย
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

2.1.5 ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ การตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจ

ราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการตรวจราชการแบบ  บูรณาการร่วมกับ
สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งการตรวจราชการแต่ละประเภท มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) การตรวจราชการกรณีปกติเป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพ  ตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้งการตรวจ
ราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ  ดำเนินงาน
ของหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  สำหรับกรณี
ปัญหาสาธารณสุขหรือประเด็นสำคัญในเขตสุขภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุขนิเทศก์ อาจกำหนด
แผนเร่งรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง การจัดทีม
เฉพาะกิจลงไปติดตามงาน  

(2) การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ   
ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจำปีได้แก่ นโยบายสำคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ 
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ เสี่ยงสูง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น  

(3) การตรวจราชการกรณี เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นการตรวจราชการเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง   
ให้ เจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

(4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการตรวจราชการตามระเบียบ สำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพ่ือผลักดัน ให้เกิด
การผนึกกำลังทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการไปสู่
การบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นนโยบา ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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2.1.6 หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ  
(1) หน่วยรับการตรวจราชการ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และ  โรงพยาบาล

ทั่วไป  
(2) หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล  ส่งเสริม

สุขภาพตำบล ศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลในสังกัดกรม และ หรือหน่วยงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง พิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

2.1.7 แผนยุทธศาสตร์กองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 วิสัยทัศน์ (Vision) :  

“เป็นองค์กรหลักในการตรวจราชการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการระบบสุขภาพที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) :  
1. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวง  
2. ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพ่ือให้เป็นไปตาม  

แผนงาน โครงการ และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้ันตอนที่กําหนด  
3. ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร โดยให้มีการจัดสรร การเกลี่ยและประสานระหว่าง

หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์ในระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพ  
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพ  
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
ค่านิยมร่วม (Share value) : “INSPECTS”  

In = Integrity ซื่อสัตย์ คุณธรรม  
S = Service mind จิตบริการ  
P = Professional มืออาชีพ  
E = Efficiency ประสิทธิภาพ  
C = Creative สร้างสรรค ์ 
T = Teamwork การทํางานเป็นทีม  
S = Support สนับสนุน  
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เป้าหมาย (Goal) :  
1. เป็นองค์กรหลักในการตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพ  
2. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการที่ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ 
  4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ทักษะความสามารถท่ีเหมาะสม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เป้าประสงค์ (Purpose) : 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ระบบตรวจราชการมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ท่ี 2 หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 3 เครือข่ายภารกิจการตรวจราชการที่เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ท่ี 4 ระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  
เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการที่ครอบคลุมและ 

มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มี  

ประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ท่ี 7 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสม  

กลยุทธ์ (Strategy) :  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาให้เครือข่ายภารกิจการตรวจราชการเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของผู้นิเทศส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเขตสุขภาพ  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผล  
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการตรวจราชการ  
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรภายใน
กองตรวจราชการ  

แผนงาน (Program) :  
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพ  
แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
แผนงานที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายภารกิจการตรวจราชการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
แผนงานที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของผู้นิเทศส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
แผนงานที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเขตสุขภาพ  
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการตรวจ

ราชการ  
แผนงานที่ 8 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร

ที่ม ีประสิทธิภาพ  
แผนงานที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะ 

ของบุคลากร 

    ที่มา : แผนยุทธศาสตร์กองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

     แผนภาพที่ 3 แสดง House Model เชิงกลยุทธ์ 2564  
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2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองตรวจราชการ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
และปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินงานของกองตรวจ
ราชการ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือพิจารณาค้นหาประเด็นหลักที่ เป็นจุดแข็ง (Strengths) เพ่ือพัฒนาต่อ
ยอด หรือขยายผล และจุดอ่อน (Weaknesses) เพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยง ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพ่ือ
พิจารณาประเด็นหลักท่ีส่งผลดีต่อกองตรวจราชการ เพ่ือค้นหาโอกาส (Opportunities) และประเด็นหลักที่เป็นภัย
คุกคามหรืออุปสรรคที่ส่งผลลบต่อกองตรวจราชการ (Threats) เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบนี้ คือ SWOT 
Analysis  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกองตรวจราชการในครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PESTEL 
(PESTEL Analysis) คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพ่ือหาสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งเชิงบวกที่เป็น
โอกาสและเชิงลบที่เป็นภัยอุปสรรค PESTEL Analysis ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก 6 ปัจจัย ดังนี้  

1) P (Political Factor) คือ ปัจจัยด้านการเมือง  
2) E (Economical Factor) คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
3) S (Social Factor) คือ ปัจจัยด้านสังคม  
4) T (Technological Factor) คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่จะนำมาใช้  
5) E (Environmental Factor) คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  
6) L (Legal Factor) คือ ปัจจัยด้านกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ  
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายใน ( Internal Factors) ของกองตรวจราชการ ในครั้งนี้ ใช้

เทคนิคการวิเคราะห์แบบ 7S McKinsey เพ่ือวิเคราะห์ค้นหาภัยคุกคามซึ่งเป็นข้อจำกัดในการดำเนินภารกิจของ
กองตรวจราชการ กรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework ประกอบด้วย 7 มิติ ดังนี้ 

1) โครงสร้างองค์กร (Structure)  
2) กลยุทธขององค์กร (Strategy)  
3) ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System)  
4) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริการองค์กร (Style)  
5) บุคลากรในองค์กร (Staff)  
6) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill)  
7) ค่านิยมขององค์กร (Shared Value) 
 
 

 



14 
 

2.1.1 การวิเคราะห์สภาพภายนอกกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สภาพแวดล้อมกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะถูกวิเคราะห์หาปัจจัยภายนอกที่

มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองตรวจราชการ ด้วยเครื่องมือ PESTLE Analysis  ทั้งปัจจัยระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 แสดงเครื่องมือ PESTLE Analysis   
1) ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor) 
(1) นโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ

ให้ บ ริ การภ าครัฐผ่ าน ระบบดิ จิ ทั ล  พ .ศ . 2562 ข้ อมู ล ระบบ เปิ ดภ าครั ฐ  (Government Open Data)  
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และมาตรการแนวทางการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งผลดีต่อ
การกำหนดแผนปฏิบัติการของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ จำเป็น ต้อง 
มีแผนงาน/โครงการ ด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
โดยการปรับระบบบริการสธารณสุขเป็นบริการดิจิทัล เพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน การเชื่อมโยงข้อมูลระบบเปิด 
ภาครัฐ สามารถยกระดับการให้บริการประชาชน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (พ.ศ. 2560-2579) เน้น 4 ความเป็นเลิศ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
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ยุทธศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  2 บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)และ 
แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2569) มีเป้าหมายมุ่งสู่แนวทางสู่ 
eHealth Strategy ด้วย 6 มาตรการ 

1. จัดตั้งองค์กรกลางความร่วมมือการบริหารจัดการ eHealth 
2. พัฒนาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการให้บริการeHealth 

แก่ประชาชน 
3. สร้างมาตรฐานของระบบข้อมูลสุขภาพ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
4. ขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการและโปรแกรมประยุกต์ด้าน  eHealth ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ระบบบริการสุขภาพ (Healthcare service delivery) และประชาชนรวมทั้งมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
5. ผลักดันการใช้กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการใช้ ICT ในระบบ

สุขภาพ 
6. การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน eHealth และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านการแพทย์และ

สุขภาพสำหรับประชาชน 
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นการขยายขีดความสามารถของระบบฐานข้อมูลการตรวจราชการ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และต่อยอดการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS: 
Executive Support System) โดยบูรณาการข้อมูลเพ่ือสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือให้บริการแบบ e-Service ที่สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้งานในทุกภาคส่วน 

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor)  
การขยายตัวและพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) การขยายตัวของชุมชนเมืองและ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการสุขภาพเพ่ิมขึ้น ส่งผลดีต่อกองตรวจ
ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุน ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการให้บริการ ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลด้านสาธารณสุข มีทรัพยากรสารสนเทศ
สนับสนุนการทำงานอย่างเพียงพอ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสานสนเทศมีความพร้อมทันสมัยและมีระบบสารสนเทศ
ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) 
 ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ การจัดสรรบริการ

ทางการแพทย์ที่ไม่เท่าเทียม ทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นโอกาสที่กระตุ้นให้ กองตรวจราชการ 
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยบริหาร จัดการ สื่อสาร 
กระจายข้อมูลข่าวสาร ติดตาม และรายงานผลการให้บริการเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 

4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor)  
(1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ด้านเว็บและการประมวลผลแบบคลาวด์  (Cloud 

Computing) ส่งผลดีต่อความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบตรวจ
ราชการ (KM: Knowledge Management) จัดเก็บ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
และสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เสมือนจริงผสมผสานความจริงเสริม (AR/VR/MR) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์/มาตรการรองรับ เสริมสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการของประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลและเผยแพร่ออกไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(2) ความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตผสานสรรพสิ่ง ( IoT: Internet of 
Things) สามารถแจ้งเตือนจากเซ็นเซอร์และรายงานผลแบบเวลาจริง  (Realtime) ผ่านโครงข่ายเซลลูลาร์ 5G, 
ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เชิงลึก (Big Data and Analytics), ปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาพ (AI 
Image Processing) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของบุคคล, Chatbot ให้บริการสุขภาพประชาชน เป็นต้น เป็น
โอกาสที่ส่งผลดีต่อการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่  2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellenceยุทธศาสตร์ที่ 3 
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ยุทธศาสตร์ที่  4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance 
Excellence) และให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ ดังกล่าวได้ 

5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor)  
วิกฤตการณ์มลพิษ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน  

รัฐเริ่มเห็นความจำเป็น ในการบรรเทาความรุนแรงของปัญหา ทำให้ภารกิจของกองตรวจราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความสำคัญเพ่ิมขึ้น ส่งผลดีต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุน สื่อสาร 
เผยแพร่ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานต่อภารกิจดังกล่าว และ สามารถใช้เป็นช่องทางเข้าถึง
บริการของประชาชนได้อีกด้วย 

6) ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law)  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.การบริหารงานและการ

ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ส่งผลดีต่อการกำหนดแผนปฏิบัติการของกองตรวจราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จำเป็นต้องมีแผนงาน/โครงการ ด้านดิจิทัล เพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน การ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบเปิด ภาครัฐ สามารถยกระดับการให้บริการประชาชน โดยสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วย PESTEL analysis 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อกองตรวจราชการ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 
ปัจจัยด้านการเมือง  
(Political Factor) 

O1: รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์
รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government) ส่งผลให้สามารถ 
ผลักดันแผนดิจิทัลของกองตรวจ
ราชการได้อย่างเหมาะสม 

O2: แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) (พ.ศ. 2560-
2579) และแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560-
2569) สอดคล้องต่อการกำหนด
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองตรวจ
ราชการ 

T1: การสนับสนุนงบประมาณในด้าน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลยังมีน้อย 

T2: ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น ไม่ 
     คล่องตัว ไม่สอดคล้องกับงาน 
     ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว  
     โดยเฉพาะงานด้าน    
     การงบประมาณที่ต้องดำเนินการ   
     ลว่งหน้าประมาณ 2 ปี 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
(Economic Factor) 

O3: การขยายตัวและพัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ 
(EEC) เป็นผลดีต่อนำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุน ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานการให้บริการสุขภาพ 

T3: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 มีผลกระทบต่อการ
สนับสนุนงบประมาณ 

T4: สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง 
     และงบประมาณมีจำนวนจกัด   
     ส่งผลต่อการพัฒนางานด้าน 
     ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม  
(Socio-cultural Factor) 

O4: ประชาชนเริ่มมีความพร้อมในการ
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมาก
ขึ้น และเทคโนโลยี เข้าถึง
ประชาชนมากขึ้นแบบทุกท่ี ทุก
เวลา 

O5: มีช่องทางให้ใช้เทคโนโลยี 
      สารสนเทศในการสื่อสาร  

T5: ประชาชนบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึง
ระบบบริการข้อมูลสุขภาพใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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      บริการประชาชน/ ผู้รับบริการ 
      รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล 
      ข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นจาก 
      ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
      ผ่านทางเครือข่ายสังคม 
      ออนไลน์ (Social Media) 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
(Technological Factor) 

O6: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นผลดีต่อนำเทคโนโลยี ดิจทิัลมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์กร 

O7: ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
       ดิจิทัลสมัยใหม ่ส่งผลดตี่อ 
       ความจำเป็นในการนำ 
       เทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดการ 
       องค์ความรู้ จัดเก็บ วิเคราะห์ 
       สังเคราะห์ เผยแพร่ และ 
       แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่าน 
       เทคโนโลยี  

T6: เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมีการใช้ทรัพยากร
จำนวนมากในการประมวลผล 
ระบบขนาดใหญ่ ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานเพ่ือให้มี
ความทันสมัยจึงทำให้มีการลงทุน 
ที่สูงขึ้น ทำให้อุปกรณ์บางอย่าง
ล้าสมัย ตกรุ่นเร็ว ใช้ได้ไม่คุ้มค่า 

T7: ภัยคุกคามในโลก Cyber มีเพ่ิม
มากขึ้น 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Factor) 

O8: การร่วมแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ 
       มลพิษ ส่งผลดีต่อการนำ 
       เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย 
       สนับสนุน สื่อสาร เผยแพร่ 
       ข้อมูลให้บริการประชาชน 

T8: ขาดการบริหารจัดการด้านการ
แก้ไขปัญหามลพิษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law) O9:  พ.ร.บ.การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ.2562 สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

T9:   การจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่จริงจังและครอบคลุม 
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2.2.2 การวิเคราะห์สภาพภายในกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
การประเมินปัจจัยภายในของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข โดยใช้กรอบแนวคิด 

McKinsey 7’S Framework ใน 7 มิติ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1) โครงสร้างองค์กร (Structure) 
(1) กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ชัดเจน ตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  

(2) เป็นหน่วยงานหลักด้านการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงาน 
ในภูมิภาค เขตสุขภาพที่ 1-12 มีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(3) มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานและมีอัตรากำลังอยู่ใน
โครงสร้างของกองตรวจราชการอย่างชัดเจน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ดำเนินงาน ด้านบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การสนับสนุนทุกกลุ่มงานภายในกองตรวจราชการ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจราชการ 

(4) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย  ระบบ
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย ไวไฟ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในระดับหนึ่ง 

2) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ที่ถ่ายทอดเป้าหมาย และตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่จัดทำขึ้นมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการรายปี 
ขาดการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ในระยะ 5-10 ปี 

3) ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System)   
(1) มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ทั้งระบบสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนา

ระบบจัดการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) ระบบฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ E-Inspectionระบบ
สารสนเทศทางการเงิน GMIS ระบบรายงานทางการเงิน E- Budget ระบบการจองห้องประชุม เป็นต้น  

(2) มีนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) มีการสนับสนุนครุุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน สำหรับการดำเนินงานภารกิจ

เพียงพอระดับหนึ่ง  
(4) มีระบบความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกัน ตรวจจับการบุกรุก การโจมตี จากมัลแวร์  และระบบ

จัดเก็บจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานขั้นต่ำของ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2560 
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4) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริการองค์กร (Style) 
(1) มีฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ E-Inspection และระบบจัดการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

(e-Office) ที่นำข้อมูลไปประมวลผลเพ่ือสร้างระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการให้บริการทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีแผนปฏิบัติราชการและคู่มือแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี ให้บริการหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(3) มีหน่วยงานวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลการตรวจราชการและนิเทศงาน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งสำหรับภารกิจของกองตรวจราชการและให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

5) บุคลากรในองค์กร (Staff)   
(1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีบุคลากรที่มีทั้งสมรรถนะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

ด้านการติดตาม กำกับและประเมินผล สั่งสมทักษะประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น 
มีความสามัคคีในหน่วยงาน 

 (2) มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการงานตามภารกิจให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรเป็นที่ไว้วางใจได้ในด้านการแก้ปัญหา
และการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล  

6) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) 
- บุคลากรของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านในการติดตาม กำกับ และประเมินผลระบบตรวจราชการและนิเทศงาน 
7) ค่านิยมขององค์กร (Shared Value) 
- กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่านิยมร่วมขององค์กร  
  (Share value) : “INSPECTS”  

In = Integrity ซื่อสัตย์ คุณธรรม  
S = Service mind จิตบริการ  
P = Professional มืออาชีพ  
E = Efficiency ประสิทธิภาพ  
C = Creative สร้างสรรค ์ 
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม  
S = Support สนับสนุน  
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วย McKinsey 7’S Framework  

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อกองตรวจราชการ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 

โครงสร้างองค์กร 

(Structure) 

 

S1: มีโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่
ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 

S2: เป็นหน่วยงานหลักด้านการตรวจ
ราชการและนิเทศงานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

S3: มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและมี
อัตรากำลังอยู่ ่ในโครงสร้างของ
กองตรวจราชการอย่างชัดเจน 

S4: มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

W1: อัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอถูก
จำกัดตามกรอบโครงสร้างของ
หน่วยงานสนับสนุน ส่งผลกระทบ
ต่อบทบาทการเป็นศูนย์ข้อมูล
ระบบตรวจราชการและนิเทศงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 

W2: ไม่มีอำนาจสั่งการข้ามหน่วยงาน 
การขับเคลื่อนนโยบายจึงต้อง
อาศัยความร่วมมือ 

กลยุทธขององค์กร 

(Strategy) 

 

S5: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงาน
ถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒  

W3: มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการและจัดทำ เป็น
ลักษณะแผนปฏิบัติการประจำปี 
ขาดการมองภาพอนาคตของกอง
ตรวจราชการในระยะ 5-10 ปี 

W4: ขาดงบประมาณและแผนการ
บริหารลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ 
(License MA) ส่งผลกระทบต่อ
ความพอเพียงและการใช้งานอย่าง
ถูกกฎหมาย 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อกองตรวจราชการ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 

ระบบในการดำเนินงาน 

ขององค์กร (System) 

 

S6: มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
สนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร 

S7: มีนโยบายและแนวปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

S8: มีการสนับสนุนครุุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ 
เครือ่งมือและอุปกรณ์สนับสนุน 
สำหรับการดำเนินงานภารกิจ
เพียงพอระดับหนึ่ง 

 

W5: ขาดแพลตฟอร์มดิจิทัลมาตรฐาน
กลางในการเชื่อมโยงสู่ระบบเปิด
(Government Open Data) 

W6: ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร
ระดับสูง (ESS: Executive 
Support System)  

W7: ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
ประกันความม่ันคงปลอดภัยทาง
ดิจิทัล (Cyber Security)  

W8: ครุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานอยู่ ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ 
ฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่มีอายุใช้งาน มา
หลายปี ขาดการบำรุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพดี  

ลักษณะแบบแผนหรือ 
พฤติกรรมของผู้บริการ 
องค์กร (Style) 

S9: มีฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ  
     E-Inspection และระบบจัดการ 
     สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
     (e-Office)สนับสนุนการทำงาน 
S10: มีหน่วยงานวิเคราะห์คุณภาพ 
     ข้อมูลการตรวจราชการและนิเทศ 
     งาน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
     เฉพาะด้าน 

W9: บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลมี
อัตราการหมุนเวียนสูง  

 
 

บุคลากรในองค์กร (Staff) S11: ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้าน 
      เทคโนโลยีดิจิทัล มีบุคลากรที่มี  
      ทั้ งสมรรถนะเฉพ าะด้ าน การ 
      ติดตาม กำกับและประเมินผล  
S12: มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
      ทีส่นับสนุนการบริหารจัดการ 

W10: อัตราการหมุนเวียนของบุคคลากร
สูง บุคลากรขาดแรงบันดาลใจใน
การทำงาน ส่งผลกระทบให้การ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรไม่
ต่อเนื่อง 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อกองตรวจราชการ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 

       งานตามภารกิจให้เป็นไปได้อย่าง 
      มีประสิทธิภาพ 

W11: ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังน้อย 
ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามภารกิจ 

ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

S13: บุคลากรมีความสามารถในการ
ปรับตัวและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ 

W12: บุคลากรที่มขีาดความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะทางด้านดิจิทัลของ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่านิยม (Shared Value) S14: มีการกำหนดค่านิยมอย่างชัดเจน W13: ขาดการส่งเสริมค่านิยม และการ
สร้างจุดหมายร่วมกันขององค์กร 

 

2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ปัจจัยภายในของกองตรวจราชการ สำนักงาปลัดกระทรวง
สาธารสุข โดยใช้ SWOT Analysis  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1: มีโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ชัดเจน ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

S2: เป็นหน่วยงานหลักด้านการตรวจราชการและนิเทศ
งานของกระทรวงสาธารณสุข 

S3: มีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและมีอัตรากำลังอยู ่่ใน
โครงสร้างของกองตรวจราชการอย่างชัดเจน 

S4: มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

W1: อัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอถูกจำกัดตาม
กรอบโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุน ส่งผล
กระทบต่อบทบาทการเป็นศูนย์ข้อมูลระบบ
ตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวง
สาธารณสุข 

W2: ไม่มีอำนาจสั่งการข้ามหน่วยงาน การขับเคลื่อน
นโยบายจึงต้องอาศัยความร่วมมือ 

W3: มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
และจัดทำ เป็นลักษณะแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ขาดการมองภาพอนาคตของกอง
ตรวจราชการในระยะ 5-10 ปี 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S5: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงานถ่ายทอดมาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

S6: มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนภารกิจ
หลักขององค์กร 

S7: มีนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

S8: มีการสนับสนุนครุุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์สนับสนุน สำหรับการดำเนินงานภารกิจ
เพียงพอระดับหนึ่ง 

S9: มีฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ E-Inspection 
     และระบบจัดการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
     (e-Office) ทีส่นับสนุนการดำเนินงาน 
S10: มีหน่วยงานวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลการ 
       ตรวจราชการและนิ เทศงาน  มีบุ คลากรที่ มี  
       ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
S11: ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
       มีบุคลากรทีม่ีทั้งสมรรถนะเฉพาะด้าน 
       การติดตามกำกับและประเมินผล  
S12: มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทีส่นับสนุน 
      การบริหารจัดการงานตามภารกิจให้เป็นไปได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
S13: บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและ 
       พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม ่
S14: มีการกำหนดค่านิยมอย่างชัดเจน 

W4: ขาดงบประมาณและแผนการบริหารลิขสิทธิ์
ของซอฟต์แวร์ (License MA) ส่งผลกระทบต่อ
ความพอเพียงและการใช้งานอย่างถูกกฎหมาย 

W5: ขาดแพลตฟอร์มดิจิทัลมาตรฐานกลางในการ
เชื่อมโยงสู่ระบบเปิด(Government Open 
Data) 

W6: ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง 
(ESS: Executive Support System)  

W7: ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบประกันความ
มัน่คงปลอดภัยทางดิจิทัล (Cyber Security)  

W8: ครุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ยังมี
ปริมาณไม่เพียงพอ ฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่มีอายุใช้
งาน มาหลายปี ขาดการบำรุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพดี 

W9: บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
วิเคราะห์คุณภาพข้อมูลมีอัตราการหมุนเวียน
สูง  

W10: อัตราการหมุนเวียนของบุคคลากรสูง 
บุคลากรขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน ส่งผล
กระทบให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ไม่ต่อเนื่อง 

W11: ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 

W12: บุคลากรที่มขีาดความรู้ความชำนาญเฉพาะ
ทางด้านดิจิทัลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

W13: ขาดการส่งเสริมค่านิยม และการสร้าง
จุดหมายร่วมกันขององค์กร 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O1: รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Government) ส่งผลให้สามารถ ผลักดัน
แผนดิจิทัลของกองตรวจราชการได้อย่างเหมาะสม 

O2: แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
(พ.ศ. 2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ.2560-2569) สอดคล้องต่อการกำหนด
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองตรวจราชการ 

O3: การขยายตัวและพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็น
ระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) การขยายตัวอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นผลดีต่อนำ
เทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุน ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการให้บริการ
สุขภาพ 

O4: ประชาชนเริ่มมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น และเทคโนโลยี เข้าถึง
ประชาชนมากขึ้นแบบทุกท่ี ทุกเวลา 

O5: มีช่องทางให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
      สื่อสารบริการประชาชน/ ผู้รับบริการรวมทั้งการ 
      เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นจาก 
      ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเครือข่าย 
      สังคมออนไลน์ (Social Media) 
O6: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผลดีต่อนำ

เทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์กร 

O7: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่  
      ส่งผลดีต่อความจำเป็นในการนำเทคโนโลยี 
      ดิจิทัลมาจัดการองค์ความรู้จัดเก็บ วิเคราะห์ 

T1: การสนับสนุนงบประมาณในด้านการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีน้อย 

T2: ระบบราชการไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ไม่ 
     สอดคล้องกับงานดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว  
     โดยเฉพาะงานด้านการงบประมาณท่ีต้อง 
     ดำเนินการล่วงหน้าประมาณ 2 ปี 
T3: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มี

ผลกระทบต่อการสนับสนุนงบประมาณ 
T4: สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงอาจจะมีผลกระทบ 
     ต่อการสนับสนุนทางด้านงบประมาณและ 
     งบประมาณมีจำนวนจกัดในการพัฒนางานด้าน 
     ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
T5: ประชาชนบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงระบบบริการ

ข้อมูลสุขภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
T6: เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

มีการใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการประมวลผล 
ระบบขนาดใหญ่ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการใช้
งานเพ่ือให้มีความทันสมัยจึงทำให้มีการลงทุน ที่
สูงขึ้น ทำให้อุปกรณ์บางอย่างล้าสมัย ตกรุ่นเร็ว 
ใช้ได้ไม่คุ้มค่า 

T7: ภัยคุกคามในโลก Cyber มีเพ่ิมมากขึ้น 
T8: ขาดการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหา

มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
T9:   การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่จริงจังและครอบคลุม 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
      สังเคราะห์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ 
       ความรู้ ผ่านเทคโนโลย ี
O8: การร่วมแก้ปัญหาวิกฤตการณ์มลพิษ ส่งผลดีต่อ 
       การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุน 
       สื่อสาร เผยแพร่ ข้อมูลให้บริการประชาชน 
O9:  พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
      ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 สนับสนุนการ 
      พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการแพทย์และ 
      สาธารณสุข 

 

2.3 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
 2.3.1 การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
  ผู้ศึกษาได้จัดทำแบบวิเคราะห์เพ่ือหาค่าถ่วงน้ำหนักสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก และส่ง
ต่อให้กลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นข้าราชการของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ท่าน เพ่ือให้คะแนนถ่วงน้ำหนักรายประเด็น โดยกำหนดให้คะแนนถ่วงน้ำหนัก
รวมทุกข้อมีค่าไม่เกิน 1 ซึ่งสรุปได้ดังตามตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 

                               คนที่ 
รายการปัจจัยภายใน 

1 2 3 4 5 
ค่าน้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

S1: Structure 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

S2: Strategy 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

S3: System 0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.13 

S4: Style 0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.12 

S5: Staff 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 

S6: Skills 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.12 

S7: Shared Values 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.12 

น้ำหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 
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 จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของกองตรวจราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียงลำดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์กร 
(Structure)  ระบบการปฏิบัติงานขององค์กร (System)  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริการองค์กร 
(Style) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ค่านิยมขององค์กร (Shared Values) บุคลากรในองค์กร 
(Staff) 

ตารางท่ี 6 ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

                               คนที่ 
รายการปัจจัยภายใน 

1 2 3 4 5 
ค่าน้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

P: Political Factor 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.18 

E: Economic Factor 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.17 

S: Socio-cultural Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

T: Technological Factor 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

E: Environmental Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

L: Law 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้ำหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 
 
จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของกองตรวจราชการ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียงลำดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor) ปัจจัย
ด้ านการ เมื อ ง  (Political Factor) ปั จจั ยด้ าน เศรษ ฐกิ จ  (Economic Factor) ปั จ จั ยด้ านสิ่ งแ วดล้ อม 
(Environmental Factor) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) และปัจจัยด้านกฎหมาย (Law) 

 2.3.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ข้าราชการของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำแผนของหน่วยงาน จำนวน 20 ท่าน เพ่ือให้ประเมินประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกอง
ตรวจราชการฯ โดยให้เป็นลำดับคะแนนจาก “0” หมายถึง ประเด็นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
กองตรวจราชการฯ จนถึง “5” หมายถึง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานฯ มากที่สุด 
ซึ่งสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 7 และ 8 
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ตารางท่ี 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน 

 
 
 
 

ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ่อน: Weaknesses 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 

S1: Structure 4.15 S1 4.00 W1 

4.10 S2 4.05 W2 

4.40 S3   

4.70 S4   

S2: Strategy 4.50 S5 4.55 W3 

  4.60 W4 

S3: System 4.65 S6 4.80 W5 

4.8 S7 4.65 W6 

4.25 S8 4.65 W7 

  4.20 W8 

S4: Style 4.05 S9 3.95 W9 

4.15 S10   

S5: Staff 4.65 S11 4.15 W10 

4.25 S12 3.85 W11 

S6: Skills 4.25 S13 4.05 W12 

S7: Shared Values 4.20 S14 3.95 W13 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.37  4.27  
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ตารางท่ี 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นสำคัญ 
โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 

P: Political Factor 4.25 O1 4.30 T1 
4.20 O2 4.40 T2 

E: Economic Factor 4.20 O3 4.35 T3 
  4.35 T4 

S: Socio-cultural Factor 4.05 O4 4.15 T5 
4.60 O5   

T: Technological Factor 4.45 O6 4.35 T6 
4.35 O7 4.00 T7 

E: Environmental Factor 4.25 O8 4.05 T8 

L: Law 3.90 O9 3.85 T9 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.25  4.20  

 จากตารางที่ 7 และ 8 ได้แสดงคะแนนเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่ามีผลกระทบต่อกองตรวจราชการ 
โดยปัจจัยที่เป็นเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) มีจำนวนเป็นบวก ( + ) และ
ปัจจัยที่เป็นเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) มีจำนวนเป็นลบ ( - ) จากการ
ประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.37 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้
คะแนนรวมเฉลี่ย -4.27 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.10 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกท่ีเป็น
โอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.25 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.20 คะแนน สรุปได้ว่า
ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส +0.05 

2.3.3 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
 ผู้ศึกษาได้คำนวณและกำหนดค่าน้ำหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกแล้ว รายละเอียดปรากฎดัง ตารางที่ 7 และ 8 โดยค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรง
ของผลกระทบต่อความสำเร็จของการพัฒนากองตรวจราชการ โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนากองตรวจ
ราชการรุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า ทั้งนี้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจะถูกนำไปใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนากองตรวจราชการต่อไป ซึ่งมีผลดังตารางที่ 9 และ 10 
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ตารางท่ี 9 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ำหนักสภาวะแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัยภายใน 
ค่าน้ำหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ำหนัก 

สรุปผล Strengths  
(2) 

Weaknesses 
(3) 

Strengths 
(2) x (1) 

Weaknesses 
(3) x (1) 

S1: Structure 0.15 4.34 4.03 0.66 0.61 0.05 
S2: Strategy 0.25 4.50 4.58 1.13 1.15 -0.02 
S3: System 0.13 4.57 4.58 0.60 0.60 0.00 
S4: Style 0.12 4.10 3.95 0.50 0.48 0.02 
S5: Staff 0.11 4.45 4.00 0.49 0.44 0.05 
S6: Skills 0.12 4.25 4.05 0.51 0.49 0.02 
S7: Shared Values 0.12 4.20 3.95 0.51 0.48 0.03 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.40 -4.25 +0.15 

 

ตารางท่ี 10 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ำหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัยภายนอก 
ค่าน้ำหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ำหนัก 

สรุปผล Opportunities 
(2) 

Threats  
(3) 

Opportunities 
(2) x (1) 

Threats  
(3) x (1) 

P: Political Factor 0.18 4.23 4.35 0.77 0.78 -0.01 
E: Economic Factor 0.17 4.20 4.35 0.72 0.74 -0.02 
S: Socio-cultural 

Factor 
0.15 

4.33 4.15 
0.65 0.62 

0.03 

T: Technological 
Factor 

0.25 
4.40 4.18 

1.10 1.05 
0.05 

E: Environmental 
Factor 

0.15 
4.08 4.05 

0.62 0.61 
0.01 

L: Law 0.10 4.25 3.85 0.43 0.39 0.04 
รวมคะแนนเฉลี่ย +4.29 -4.19 +0.10 
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จากตารางที่ 9 และ 10 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวม
เฉลี่ย +4.40 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.25 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่
เป็นจุดแข็ง +0.15 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.29 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัย
คุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.19 คะแนน สรุปได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นโอกาส +0.10 
2.4 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 เมื่อนำเอาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้ถ่วงน้ำหนักคะแนนแล้ว มาระบุ
ตำแหน่งในกราฟเรดาห์  ที่  plot ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ก็จะสามารถระบุตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์กรทำได้ โดยใช้แนวคิด TOWS Matrix ซ่ึงสามารถแบ่งตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ได้เป็น 4 พ้ืนที่ที่มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 
 1) S-O เป็นตำแหน่งที่แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส องค์กรประเภทนี้จึงควรกำหนด
ทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 2) W-O เป็นตำแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวมภายในองค์กรมีจุดอ่อนที่ต้องการการแก้ไข 
ดังนั้นองค์กรประเภทนี้ควรดำเนินกลยุทธ์เชิงแก้ไข ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร (Turnaround) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน 
และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน 
 3) S-T เป็นตำแหน่งที่ระบุความองค์กรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากจุดแข็งภายใน แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะ
ไม่เอ้ือต่อการเติบโตก็ตาม องค์กรประเภทนี้ควรดำเนินกลยุทธ์เชิงป้องกัน เพ่ือใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไข
วิกฤต หรือสร้างโอกาส 
 4)  W-T เป็นตำแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตในอนาคต ดังนั้น องค์กรที่อยู่ในตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์นี้  ควรเร่งการดำเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่ เป็นปัญหา  
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้ำหนักปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  
ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นกราฟเรดาห์ เพ่ือแสดงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของ
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรากฎดังแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 5 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข  
 จากแผนภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า กองตรวจราชการฯ มีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่
มีความรุนแรงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแสดงถึงองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส ดังนั้น การ
กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานควรจะเป็นรูปแบบของทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์  
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในกับภายนอก ด้วยวิธี TOW Matrix 
ตารางท่ี 11 ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในกับภายนอก ด้วยวิธี TOW Matrix 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง Strengths จุดอ่อน Weaknesses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1: มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล ทั้ง 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ 
     เครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต 
     เครือข่ายไร้สาย wifi ครุภัณฑ์ 
     คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในระดับ 
     หนึ่ง 
S2: มีฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ  
     E-Inspection และระบบจัดการ 
     สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
     (e-Office) ระบบสารสนเทศทาง 
     การเงินGMIS ระบบรายงานทาง 
     การเงิน E- Budget ทีน่ำข้อมูล 
     ไปประมวลผลเพ่ือสร้างระบบ 
     สารสนเทศสำหรับสนับสนุนการ 
     ตัดสินใจในการให้บริการทั้ง 
     หน่วยงานภายในและหน่วยงานที่ 
     เกี่ยวข้อง 
S3: ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้าน 
     เทคโนโลยีดิจิทัล มีบุคลากรที่มี 
     ทั้งสมรรถนะเฉพาะทางท่ี 
     เกีย่วข้อง โดยเฉพาะด้านการ 
     ติดตาม กำกับและประเมินผล 
     มีการถ่ายทอดองค์ความรู้  
     จากรุ่นสู่รุ่น  
S4: มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
     สามารถบริหารจัดการทรัพยากร 
     สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 

W1: อัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอ
ถูกจำกัดตามกรอบโครงสร้าง
ของหน่วยงานสนับสนุน  

W2: ขาดงบประมาณและแผนการ
บริหารลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ 
(License MA) ส่งผลกระทบต่อ
ความพอเพียงและการใช้งาน
อย่างถูกกฎหมาย 

W3: ขาดแพลตฟอร์มดิจิทัลมาตรฐาน
กลางในการเชื่อมโยงสู่ระบบเปิด
(Government Open Data) 

W4: ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
ประกันความม่ันคงปลอดภัยทาง
ดิจิทลั (Cyber Security) 

W5: ครุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่
ใช้งานอยู่ ยังมีปริมาณไม่
เพียงพอ ฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่มี
อายุใช้งาน มาหลายปี ขาดการ
บำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพดี 

W6: บุคลากรที่มขีาดความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะทางด้านดิจิทัลของ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปัจจัยภายนอก 

     บริหารจัดการงานตามภารกิจ 
S5: มีหน่วยงานวิเคราะห์คุณภาพ 
     ข้อมูลการตรวจราชการและ 
     นิเทศงาน มีบุคลากรที่มีความ 
     เชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถ 
     วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิด 
     ประโยชน์ได้ท้ังสำหรับภารกิจ 
     ของกองตรวจราชการและให้ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

O1: รัฐบาลมีนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์รัฐบาล 

      ดิจิทัล (Digital  
      Government)  
O2: การขยายตัวและ

พัฒนาภาคตะวันออก
ให้เป็นระเบียง
เศรษฐกิจ(EEC) การ
ขยายตัวอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เป็น
ผลดีต่อนำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเข้ามาช่วย
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

O3: ประชาชนเริ่มมีความ
พร้อมในการใช้ 

      เทคโนโลยีในชวีิต 
ประจำวันมากขึ้น  

      และเทคโนโลยีเข้าถึง 
      ประชาชนมากขึ้นแบบ 
      ทุกที่ ทุกเวลา 
O4: มีช่องทางให้ใช้ 

SO: (จุดแข็งร่วมกับโอกาสเป็นเชิง
รุก) 
1. กองตรวจราชการมีโครงสร้าง 
    พ้ืนฐานด้านดิจิทัลและมี 
    ฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ 
    E-Inspection 
    ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ 
    เครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต 
    เครือข่ายไร้สาย wifi ครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในระดับ 
    หนึ่งต่อการปฏิบัติงานเพือ่สร้าง 
    ระบบปฏิบัติการดิจิทัล  
2. กองตรวจราชการมีระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการ 
    ข้อมูลในการสื่อสาร บริการ 
    ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
    มากขึ้นและรับฟังความคิดเห็น 
    จากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
    ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
    (Social Media) 
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้าน 
    เทคโนโลยีดิจิทัลและให้ 

OW: (โอกาสลดจุด อ่อน เป็ น เชิ ง
แก้ไข) 
1. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของ 
    กองตรวจราชการยังใช้งานได้ไม ่
    เต็มที่ จึงต้องมีการบูรณาการ 
    ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ 
    อยู่ในPlatform เดียวกัน  
2. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 
    ระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร ์
    ล้าสมัย โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ ที ่
    ถูกต้อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    อุปกรณ์เชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย 
    ไม่เพียงพอต่อการใช้งานส่งผลต่อ 
    การใช้เทคโนโลยีเข้าถึงประชาชน 
3. กองตรวจราชการไม่มีการจัดการ 
   ระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย 
   ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ม ี
   ชั้นความปลอดภัยในการเข้าถึง 
   ข้อมูล  
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
    เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีความชัดเจน 
    ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ให้การ 
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      เทคโนโลยสีารสนเทศ  
      ในการสื่อสารบริการ    
      ประชาชน/    
      ผู้รับบริการ   
      รวมทั้งการเผยแพร่ 
      ข้อมลูข่าวสาร รับฟัง 
      ความคิดเห็นจาก 
      ประชาชนและผู้มีส่วน 
      ได้เสียผ่านทาง   
      เครือข่ายสังคม 
      ออนไลน์(Social 
      Media) 
O5: ความก้าวหน้าของ 
      เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น 
      ผลดีต่อนำเทคโนโลยี  
      ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการจัดการองค์
ความรู้ จัดเก็บ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ ผ่าน 

      เทคโนโลย ี

    ความสำคัญ ในการนำเทคโนโลยี 
    ดิจิทัลมาบูรณาการด้านการ 
    สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลไปยัง 
    บุคลากรและประชาชน 
    อย่างเหมาะสม  
4. กองตรวจราชการนำเทคโนโลยี 
    ดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    ขับเคลื่อนตามพันธกิจของ 
    กองตรวจราชการ 
5. กองตรวจราชการมีบุคลากรที่มี 
   ความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถนำ 
   เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนใน 
   การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
   จัดการองค์ความรู้ จัดเก็บข้อมูล 
   และช่วยอำนวยความสะดวกใน 
   การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

    สนับสนุนและให้ความสำคัญกับ 
    การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. กองตรวจราชการมีข้อมูลจำนวน 
    มากที่ยังไม่ได้จัดทำในรูปแบบ 
    เทคโนโลยีดิจิทัลให้เชื่อมโยงกับ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องใช้ 
    ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี 
    ดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวก 
    ในการปฏิบัติงาน  
 

อุปสรรค Threats 

T1: การสนับสนุน 
     งบประมาณในด้านการ 
     บริหารจัดการด้าน 
     เทคโนโลยีดิจิทัลยังมี 
     น้อย 
T2: ประชาชนบางกลุ่ม 

ST (จุดแข็ง เลี่ยง อุปสรรคเป็นเชิง
ป้องกัน) 
1. งบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมี 
   จำนวนจำกัดในการพัฒนางานด้าน 
   เทคโนโลยีดิจิทัลของกองตรวจ 
   ราชการ อย่างเต็มรูปแบบ  
2. ง า น เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ 

WT (ลดจุดอ่อน เลี่ยงอุปสรรค เป็น 
เชิงรับ) 
1. กองตรวจราชการขาดเครื่องมือ 
   อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ทั้งระบบฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ 
   ล้าสมัย และอุปกรณ์ท่ีใช้ในปัจจุบัน 
   บางชนิดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง 
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จากการสำรวจสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนและการสำรวจสภาพแวดล้อมภายนอก

เพ่ือหาโอกาสและความท้าทาย ของกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า กองตรวจ
ราชการ มีจุดแข็ง 14 ประการ ซึ่งบางด้านมีความสามารถในการแข่งขันในระดับยั่งยืน ในขณะที่จุดอ่อนของกอง
ตรวจราชการ มี 13 ประการ จุดอ่อนบางประการเหล่านี้อยู่ในระดับวิกฤต สำหรับการสำรวจสภาพแวดล้อม
ภายนอก พบว่า กองตรวจราชการมีโอกาส 9 ประการ ที่จะต้องพัฒนาในระยะ 5 ปีข้างหน้า และมีภาวะคุมคาม
หรือความท้าทาย 9 ประการที่ต้องเผชิญในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งได้นำข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์หา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในกับภายนอก ด้วยวิธี TOW Matrix พบว่า 
SO: (จุดแข็งร่วมกับโอกาสเป็นเชิงรุก) 

1. กองตรวจราชการมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและมีฐานข้อมูลระบบตรวจราชการE-Inspectionทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย wifi ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมใน
ระดับหนึ่งต่อการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบปฏิบัติการดิจิทัล 

     ยังเข้าไม่ถึงระบบริการ 
     ข้อมูลสุขภาพในระบบ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ  
T3: เทคโนโลยีมีการ 
     เปลี่ยนแปลงอย่าง 
     รวดเรว็การปรับเปลี่ยน 
     การใช้งานเพื่อให้มี 
     ความทันสมัยจึงทำให้มี 
     การลงทุน ที่สูงขึ้น ทำ 
     ให้อุปกรณ์บางอย่าง 
     ล้าสมัย ใช้ได้ไม่คุ้มค่า 
T4: ภัยคุกคามในโลก    
     Cyber มีเพ่ิมมากขึ้น 
T5: การจัดการด้าน 
     ความมั่นคงปลอดภัย 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ไม่จริงจังและ 
     ครอบคลุม 

    กองตรวจราชการที่ให้บริการด้าน 
    ICT มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ 
    รูปแบบเว็ปไซด์ตลอด ผู้เข้าใช้บาง 
    กลุ่มจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นและ 
   เรียนรู้การใช้งาน ระบบเทคโนโลยี 
   อยู่เสมอเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยี 
   ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
4. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการใช้ 
   งานด้ านดิ จิทั ล  เพ่ื อการพัฒ นา 
   อ ง ค์ ก ร แ ต่ ร ะ เบี ย บ พั ส ดุ ไ ม่  
   เอ้ืออำนวยในการจัดซื้อจัดหา 
   อุปกรณ์ด้านดิจิทัลอย่างทัน 
   เหตุการณ ์
5. ภัยคุกคามในโลก cyber เพ่ิมมาก 
   ขึ้น แตก่ารจัดการด้านความมั่นคง 
   ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยัง 
   ไม่มีความครอบคลุม 

   ไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่าง 
   รวดเร็ว  
2. บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ขาดความชำนาญ และความรอบรู้ 
   ในเชิงลึก ไม่ทันต่อการ 
   เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   มีความรวดเร็วมาก ทำให้เป็น 
   อุปสรรคต่อการเรียนรู้  
3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
   ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปรับตัวหรือเรียนรู้ 
   การใช้งานไม่ทันเทคโนโลยีมีการ 
   เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ 
   การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้ว 
   อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ 
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2. กองตรวจราชการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดการข้อมูลในการสื่อสาร บริการประชาชนให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเครือข่ายสังคม  (Social 
Media) 

3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณา
การด้านการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลไปยัง บุคลากรและประชาชนอย่างเหมาะสม  

4. กองตรวจราชการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขับเคลื่อน
ตามพันธกิจของกองตรวจราชการ 

5. กองตรวจราชการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดการองค์ความรู้ จัดเก็บข้อมูลและช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
OW: (โอกาสลดจุดอ่อนเป็นเชิงแก้ไข) 

1. กองตรวจราชการมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data)  

2. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของกองตรวจราชการยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ จึงต้องมีการบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้อยู่ใน Platform เดียวกัน 

3. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ล้าสมัย โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ ที่ถูกต้อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายไม่เพียงพอต่อการใช้งานส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีเข้าถึง
ประชาชน 

4. กองตรวจราชการไม่มีการจัดการระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีชั้น
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีความชัดเจนไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ให้การ
สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
  6. กองตรวจราชการมีข้อมูลจำนวนที่ยังไม่ได้จัดทำในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงต้องใช้ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ST (จุดแข็ง เลี่ยง อุปสรรคเป็นเชิงป้องกัน) 

1. งบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีจำนวนจำกัดในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกองตรวจ
ราชการ อย่างเต็มรูปแบบ  

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศกองตรวจราชการที่ให้บริการด้าน ICT มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ
รูปแบบเว็ปไซด์ตลอด ผู้เข้าใช้บางกลุ่มจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 

3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้การใช้งาน ระบบเทคโนโลยีอยู่เสมอเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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4. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการใช้งานด้านดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาองค์กรแต่ระเบียบพัสดุไม่เอ้ืออำนวยใน
การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด้านดิจิทัลอย่างทันเหตุการณ์ 

5. ภัยคุกคามในโลก cyber เพ่ิมมากขึ้น แต่การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ไม่มีความครอบคลุม 
WT (ลดจุดอ่อน เลี่ยงอุปสรรค เป็น เชิงรับ) 

1. กองตรวจราชการขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์
ล้าสมัย และอุปกรณ์ท่ีใช้ในปัจจุบันบางชนิดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

2. บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขาดความชำนาญ และความรอบรู้ในเชิงลึก ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรวดเร็วมาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  

3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้ปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้งานไม่ทันเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ 

ซึ่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปใช้การการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจ
ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566-2570 ในลำดับถัดไป 
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลด้านดิจิทัลสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) และขับเคลื่อนองค์กรสู่นโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกกองตรวจราชการ ที่มีผลกระทบต่อการการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล (Digital Government ; 
Inspection System) ตลอดจน จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ด้วยการกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์องค์กร 
ดังนี้ 
3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) (วิสัยทัสน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“องค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในปี 2570 ” 
พันธกิจ (Mission) 
การขับเคลื่อนกองตรวจราชการสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลด้านระบบตรวจราชการ 
เป้าหมาย (Goal) 
กองตรวจราชการเป็นกลไกหลักในการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ทิศทางของแผน  
ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาระบบตรวจราชการ

ดิจิทัล 
ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบตรวจราชการดิจิทัล  
ด้านที ่3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ยกระดับ การปฏิบัติงานด้วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
ด้านที ่4 การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบพลวัต ผ่านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (ENDs)  
เป้าประสงคท์ี่ 1 : มีฐานข้อมูลระบบตรวจราชการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Data 

Link : E-Inspection)  
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

เก็บรักษาข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Data Performance 
Protection Regulation) 
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เป้าประสงค์ที่ 3 : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ในการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) และแอปพลิเคชันสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านระบบตรวจราชการ 

เป้าประสงค์ที่ 4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด ความรู้ด้านระบบตรวจราชการดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านระบบตรวจ
ราชการ (Interconnected Inspection System) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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3.2 กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYs) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 

การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ หรือ WAYs จะได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความสำคัญ  
5 อันดับแรก ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix รายละเอียดดังตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 การเชื่อมโยง TOWS กับ แผนงาน 

ทิศทางของแผน เป้าประสงค์ของแผน การเชื่อมโยง TOWS แผนงาน 
ด้านที่ 1 การเชื่อมโยงบูรณาการ
ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาระบบ
ตรวจราชการดิจิทัล 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีฐานข้อมูลระบบ
ตรวจราชการที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Data Link : E-Inspection)  

 

SO3 : ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและให้ความสำคัญ
ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณา
การด้านการสื่อสารและเผยแพร่
ข้อมูลไปยัง บุคลากรและประชาชน
อย่างเหมาะสม  
WO1 : การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
ของกองตรวจราชการยังใช้งานได้ไม่
เต็มที่ จึงต้องมีการบูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้อยู่ใน 
Platform เดียวกัน 
WO5 :กองตรวจราชการมีข้อมูล
จำนวนมากที่ยังไม่ได้จัดทำใน
รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้เชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องใช้

(SO3, WO1) 1. บูรณาการใช้
ฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ 
(E-Inspection) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก (Data Analytics) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจกองตรวจ
ราชการ 
(WO5, ST2) 2. พัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลแพลตฟอร์ม เพ่ือยกระดับการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศ 
และข้อมูลในระบบตรวจราชการของ
กองตรวจราชการให้เป็นปัจจุบัน 
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
มาช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน  
 ST2 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองตรวจราชการที่ให้บริการด้าน 
ICT มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ
รูปแบบเว็ปไซด์ตลอด ผู้เข้าใช้บาง
กลุ่มจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 

ด้านที่ 2 การยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัย
ด้านระบบตรวจราชการดิจิทัล  

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถเก็บรักษาข้อมูลผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Data 
Performance Protection 
Regulation) 

SO1 : กองตรวจราชการมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลและมีฐานข้อมูล 
ระบบตรวจราชการE-Inspection 
ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
เครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายไร้สาย wifi ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในระดับ
หนึ่งต่อการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ระบบปฏิบัติการดิจิทัล  
WO2: อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ล้าสมัย โปรแกรมไม่มีลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์
เชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายไม่เพียงพอ

(SO1, WO2, WT1)  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพ อุปกรณ์วัสดุ 
ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และดิจิทัลให้ทันสมัยต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
(WO3, ST5) 2. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการจัดการด้านความั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือธรรมาภิ
บาล ข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
มีแผนรองรับการดำเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
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ต่อการใช้งานส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลยีเข้าถึงประชาชน 
WO3 :กองตรวจราชการไม่มีการ
จั ด ก าร ระบ บ ด้ าน ค ว าม มั่ น ค ง
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้มีชั้นความปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูล 
ST5 : ภัยคุกคามในโลก cyber เพ่ิม
มากขึ้น แต่การจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่มีความครอบคลุม 
WT1 : ก อ งต ร ว จ ร าช ก า ร ข าด
เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ร ะบ บ ฮ าร์ ด แ ว ร์ แ ล ะ 
ซอฟต์แวร์ล้าสมัย และอุปกรณ์ที่ใช้
ในปัจจุบันบางชนิดมีอายุการใช้งาน
ที่สั้นลง ไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  

ด้านที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิ
บาล ยกระดับ การปฏิบัติงานด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

เป้าประสงค์ที่ 3 : มีระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

SO2 : กองตรวจราชการมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการข้อมูล
ในการสื่อสาร บริการประชาชนให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นและรับ

(SO2) 1. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ที่ตอบสนองและรองรับการติดตาม 
ข้อมูลข่ าวสารของผู้บ ริห ารและ
ประชาชนในรูปแบบ E-Services 
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ประเมินผล ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
(Digital Innovation) และแอป
พลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านระบบตรวจราชการ 

ฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียผ่านทางเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ (Social Media) 
SO4 : กองตรวจราชการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนตามพันธกิจของกองตรวจ
ราชการ 
ST1 : งบประมาณด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีจำนวนจำกัดในการพัฒนา
งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกอง
ตรวจราชการอย่างเต็มรูปแบบ  
ST4 : ผู้บริหารให้ความสำคัญในการ
ใช้งานด้านดิจิทัล เพ่ือการพัฒนา 
องค์กรแต่ระเบียบพัสดุไม่เอ้ืออำนวย
ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด้านดิจิทัล
อย่างทันเหตุการณ์ 

และสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเค
ชัน 
(SO4) 2. พัฒนาระบบแดชบอร์ด
สนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร
ระดับสูง (ESS:Executive Support 
System)   
(ST1) 3. การดำเนินการและการ
ลงทุนเพ่ือวางรากฐานของระบบ
ตรวจราชการดิจิทัล 
(ST4) 4. พัฒนาและปรุงปรุงระเบียบ
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร พั ฒ น าด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลให้แกบุ่คลากรด้วยระบบการ
เรียนรู้แบบพลวัต ผ่านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ที่ 4 : มีระบบบริหาร
จัดการองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้
แบบพลวัต ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือสร้างคลังปัญญาและถ่ายทอด 
ความรู้ด้านระบบตรวจราชการดิจิทัล 

SO5 : กองตรวจราชการมีบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถนำ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดการองค์
ความรู้ จัดเก็บข้อมูลและช่วยอำนวย

(WO4, WT2, WT3) 1. พัฒนา
สมรรถนะและทักษะบุคลากร ให้มี
ความรู้ตามมาตรฐานด้านดิจิทัล 
(Digital literacy)  
(ST3, SO5) 2. พัฒนาระบบบริหาร 
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โดยการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านระบบ
ตรวจราชการ (Interconnected 
Inspection System) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
WO4 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีความ
ชัดเจนไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ให้
การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ST3 : บุคลากรมีความกระตือรือร้น
และเรียนรู้การใช้งานระบเทคโนโลยี
อยู่เสมอเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
WT2 : บุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลขาดความชำนาญ และความ
รอบรู้ในเชิงลึก ไม่ทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความ
รวดเร็วมาก  
WT3 : การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้ปรับตัวหรือ
เรียนรู้การใช้งานไม่ทันเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำ
ให้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้ว
อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ 

จัดการองค์ความรู้ (KM: 
Knowledge Management) ระบบ
การเรียนรู้ แบบพลวัต (Dynamic 
Digital Learning Platform) และ 
สร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กลยุทธ์ผนึกพลัง เพ่ือใช้จุดแข็ง เชิงรุก รายละเอียดดังตารางที่ 13  

ตารางที่ 13 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีฐานข้อมูล
ระบบตรวจราชการทีส่ามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (Data Link : E-
Inspection)  
 

1.1 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลระบบ 
ตรวจราชการดิจิทัลและบูรณาการ 
ฐานข้อมูลหลักของกองตรวจราชการ 
ให้สามารถ เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1) จำนวนฐานข้อมูลระบบตรวจ
ราชการที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน  

1) การบูรณาการข้อมูล การส่งเสริม
มาตรฐานข้อมูล การเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบตรวจราชการ ให้
มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว 
 2) จำนวนแพลตฟอร์มของระบบ 

ฐานข้อมูลตรวจราชการที่ 
เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศ 
และข้อมูลในระบบตรวจราชการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความเชื่อมั่นและเพ่ิมความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้รับบริการ  
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงพัฒนา ทดแทน แก้ไขจุดอ่อน รายละเอียดดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและระบบความมั่นคง 
ปลอดภัยทางดิจิทัลที่มี 
ประสิทธิภาพ สามารถเก็บรักษา 
ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข (Data Performance 
Protection Regulation) 

2.1 มีครุภัณฑ์คอมพิวคอมพิวเตอร์ 
และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่มีee 
ประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานใน 
ปัจจุบันและรองรับงานที่เกิดขึ้นใน 
อนาคต 

1) มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
(Infrastructure) เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
ตรวจราชการ  
  

2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคง  
ปลอดภัย ทันสมัยทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

1) มีระบบรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยทางดิจิทัล ที่มี 
ประสิทธิภาพทั้งในระดับผู้ใช้งาน 
และระดับองค์กร ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐาน 

2) พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของ 
โครงข่ายและข้อมูลระบบตรวจราชการ 
 

 

 
 
 
 
 



 

48 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กลยุทธ์โอบล้อม อาศัยจุดแข็งต้านและตรึงภาวะคุกคาม รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีระบบ 
สนับสนุนการตัดสินใจของ 
ผู้บริหารระดับสูง โดยใช้ 
แพลตฟอร์มดิจิทัลในการ 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลด้วย 
นวัตกรรมดิจิทัล (Digital 
Innovation) และแอป 
พลิเคชันสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด้านระบบตรวจ 
ราชการ 

3.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ 
สนับสนุนการให้บริการต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและประชาชน ด้านการ
ตรวจราชการ 

1) มีแพลตฟอร์มดิจิทัล ใน 
รูปแบบ E-Service สำหรับ 
ผู้บริหารและประชาชน 

1) ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านระบบตรวจราชการ 
 

3.2 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ระบบ 
สารสนเทศที่มีอยู่เดิม รวมไปถึง 
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ภายนอก 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูล 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ 
กองตรวจราชการ 

1) มกีารนำข้อมูลสำคัญจาก 
ระบบสารสนเทศในปัจจุบันของ 
กองตรวจราชการ เชื่อมโยงสู่ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ 
ผู้บริหารระดับสูง (ESS: 
Executive Support System) 
ด้านระบบการตรวจราชการ 

3.3 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการ 
วางรากฐานของระบบตรวจราชการ 
ดิจิทัล ของกองตรวจราชการ 

1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในการพัฒนาระบบตรวจราชการ 
ดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
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เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
 3.4 เพ่ือพัฒนาและปรังปรุง 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เอ้ือต่อ 
การดำเนินงาน 

2) การออกข้อกำหนด กฎระเบียบแนวทาง 
ปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้เป็น 
แนวทางบรรลุถึงความสำเร็จในการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 กลยุทธ์เชิงพัฒนา ทดแทน แก้ไขจุดอ่อน รายละเอียดดังตารางที่ 16 

ตารางที่ 15 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ที่ 4 : มีระบบบริหาร 
จัดการองค์ความรู้ ระบบการ 
เรียนรู้แบบพลวัตผ่านแพลตฟอร์ม 
ดิจิทัลเพื่อสร้างคลังปัญญาและ 
ถ่ายทอด ความรู้ด้านระบบตรวจ 
ราชการดิจิทัล โดยการเชื่อมโยง 
ข้อมูล ด้านระบบตรวจราชการ 
(Interconnected Inspection 
System) และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

4.1เพ่ือพัฒนาองค์กร และสมรรถนะ 
บุคลากรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ 
มีอยู่ในปัจจุบัน 

1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้มี 
ความรู้และทักษะ ตามมาตรฐาน 
ด้านดิจิทัล (Digital literacy) 

1) พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านระบบตรวจราชการ
ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
 

4.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของกอง 
ตรวจราชการ ให้สอดคล้องกับ 
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

1) ร้อยละของการนำองค์ความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
จัดการความรู้ด้านระบบตรวจราชการ
สำหรับบุคลากรกองตรวจราชการ 
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3.3 มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANs) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้จากข้อ 3.2 สามารถนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 16 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.1 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล 
ระบบตรวจราชการดิจิทัล 
และบูรณาการฐานข้อมูล 
หลักของกองตรวจ 
ราชการให้สามารถ 
เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ 
ร่วมกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 
 

1) การบูรณาการข้อมูล การ
ส่งเสริมมาตรฐานข้อมูล การ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ระบบตรวจราชการ ให้มี
ประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว 
 
 

แผนงานที่ 1 : การบูรณาการใช้ฐานข้อมูลระบบ
ตรวจราชการ(E-Inspection) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก (Data Analytics) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ภารกิจกองตรวจราชการ 
1) โครงการ : ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบตรวจ
ราชการ (Data Cleansing) เพ่ือจัดทำข้อมูลเปิด 
(Open Data) 
2) โครงการ : พัฒนาและจัดทำระบบคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) ด้านระบบตรวจราชการ 
แผนงานที่ 2 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์ม 
เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ 
สารสนเทศและข้อมูลในระบบตรวจราชการของกอง 
ตรวจราชการให้เป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานหลัก 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1) โครงการ : ศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง 
ด้านระบบตรวจราชการโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล 
2) โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรม 
แอปพลิเคชั่น ด้านระบบตรวจราชการดิจิทัล 

2.1 มีครุภัณฑ์คอมพิว 
คอมพิวเตอร์และ 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่ 
มีประสิทธิภาพ รองรับ 
การใช้งานในปัจจุบันและ 
รองรับงานที่เกิดข้ึนใน 
อนาคต 

1) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน(Infrastructure) เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบตรวจ
ราชการ  
 

แผนงานที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพ อุปกรณ์วัสดุ 
ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัลให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
1) โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ 
2) โครงการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

หน่วยงานหลัก 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 

2.2 เพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานให้มีความม่ันคง  
ปลอดภัย ทันสมัยทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว 
 

2) พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 
ของโครงข่ายและข้อมูลระบบ 
ตรวจราชการ 
 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการ 
ด้านความั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือธรรมาภิบาลข้อมูล 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
ของกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีแผน 
รองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
1) โครงการ : โครงการปรับปรุงและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง 

หน่วยงานหลัก 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ดิจิทลั 
2) โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือการ 
พิสูจน์ตัวตนในการใช้งานระบบสารสนเทศของกอง 
ตรวจราชการ 
3) โครงการ : การศึกษาระบบธรรมาภิบาลข้อมูล  
(Data Governance) กองตรวจราชการ เพ่ือจัดทำ 
ข้อมูลเปิด (Open Data) 

3.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์  
ออกแบบและพัฒนา 
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ 
สนับสนุนการให้บริการ
ต่อผู้บริหารระดับสูงและ
ประชาชน ด้านการตรวจ
ราชการ 

1) ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้านระบบ
ตรวจราชการ 
 
 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือ 
ตอบสนองและรองรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสารของ 
ผู้บริหารและประชาชน ในรูปแบบ E-Services และ 
สามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน 
1) โครงการ : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กองตรวจราชการ 
2) โค รงการ : ส่ ง เสริมการใช้ น วัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน
ระบบตรวจราชการดิจิทัล 
3) โครงการ : สนับสนุนการปฏิบัติงาน แบบชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุน 
ให้บุคลากรทำงานทุกที่ทุกเวลา 

หน่วยงานหลัก 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.2 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ 
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ 
เดิม รวมไปถึงระบบ 
สารสนเทศที่มีอยู่ 
ภายนอกเพ่ือให้เกิด 
การบูรณาการข้อมูล 
ร่วมกันได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและ 
เป็นประโยชน์ต่อการ 
ดำเนินงานของ 
กองตรวจราชการ 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบแดชบอร์ดสนับสนุนการ 
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive 
Support System)  
1) โครงการ : พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support 
System) ด้านระบบตรวจราชการ  
2) โครงการ : บูรณาการข้อมูลสารสนเทศในการ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลด้านระบบตรวจราชการ 
 

หน่วยงานหลัก 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 

3.3 เพ่ือสนับสนุน 
งบประมาณในการ 
วางรากฐานของระบบ 
ตรวจราชการดิจิทัล ของ 
กองตรวจราชการ 

มาตรการ : การบริหารจัดการเพื่อขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณในการวางระบบตรวจราชการ 
ดิจิทัล 
แผนงาน : การดำเนินการและการลงทุน เพ่ือ
วางรากฐานของระบบตรวจราชการดิจิทัล 
1) โครงการ : สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และเอกชนในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารในรูปแบบดิจิทัลมาใช้ในระบบตรวจราชการ 

หน่วยงานหลัก 
- กลุ่มยุทธศาสตร์ กองตรวจราชการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.4 เพ่ือพัฒนาและปรัง 
ปรุงกฎ ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2) การออกข้อกำหนด กฎระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ท่ี 
สามารถใช้เป็นแนวทางบรรลุถึง 
ความสำเร็จในการพัฒนาด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

มาตรการ การออกข้อกำหนด กฎระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงาน : พัฒนาและปรุงปรุงกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
1) โครงการ : พัฒนาและปรุงปรุง ออกข้อกำหนด 
กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

หน่วยงานหลัก 
- กองกฎหมาย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารรสุข 

4.1เพ่ือพัฒนาองค์กร 
และสมรรถนะบุคลากรให้ 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ 
มีอยู่ในปัจจุบัน 

1) พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรด้าน
ระบบตรวจราชการตลอดจนความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 

มาตรการ พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน : พัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร 
ให้มีความรู้ตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital 
literacy) 
1) โครงการ : พัฒนากลไกในการผลิตและพัฒนา 
บุคลากร  การกำหนดความรู้ทักษะสมรรถนะที่ 
จำเป็น สำหรับบุคลากร ด้านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระดับ 
บริการจัดการและระดับปฏิบัติการ 
2) โครงการ : ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างและ 
ปริมาณกำลังคนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ 

หน่วยงานหลัก 
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กอง
ตรวจราชการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กำหนดจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
และการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
3) โครงการ : พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี 
ความรู้และทักษะตาม มาตรฐานด้านดิจิทัล 

(DigitalLiteracy) 
4.2 เพ่ือพัฒนาองค์ 
ความรู้ของกองตรวจ 
ราชการ ให้สอดคล้องกับ 
เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบัน 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศการจัดการความรู้ด้าน 
ระบบตรวจราชการดิจิทัลสำหรับ 
บุคลากรกองตรวจราชการ 
 

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ (KM: Knowledge Management)  
ระบบการเรียนรู้แบบพลวัต (Dynamic Digital 
Learning Platform) และสร้างคลังปัญญาด้วยสื่อ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
1) โครงการ : พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
 (KM) และถา่ยทอดความรู้ด้านระบบตรวจราชการ 
2) โครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน 
การจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ 
เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร  
3) โครงการ : พัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ 
สองทางที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมใน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 

หน่วยงานหลัก 
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กอง
ตรวจราชการ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ 
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VISION 

แผนภาพที่ 6          กรอบความเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบ
ตรวจราชการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ภายในปี 2570  

 

MISSION 

การขับเคลื่อนกองตรวจราชการ 
สู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลด้าน 

ระบบตรวจราชการ 

 

GOAL 

กองตรวจราชการเป็นกลไกหลักในการ
สร้างสุขภาพทีย่ั่งยืนให้กับประชาชนใน

ประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 
1 

พัฒนาขีดความสามารถ
เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบตรวจราชการดิจิทัล 

 

เป้าประสงค์ 
กล 
ยุทธ ์

1 : มีฐานข้อมลูระบบตรวจราชการทีส่ามารถ 
    เชื่อมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    (Data Link: E-Inspection) 

1. บูรณาการข้อมูล 
ส่งเสริมมาตรฐาน การ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในระบบตรวจ
ราชการ ให้มีประสิทธิภาพ  

แผนงานท่ี 1 : การบูรณาการใช้ฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ
(E-Inspection) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)  
 

แผนงานท่ี 2 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มเพือ่ยกระดับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2 
การยกระดับความเชื่อม่ัน
และเพิ่มความปลอดภัยของ
ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
2 : มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบความมั่นคง 
ปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ  
 

กล 
ยุทธ ์

2. พัฒนา/ปรับปรุง 
โครงสร้างพื้นฐาน  
3. พัฒนามาตรฐานความ 
ปลอดภัยของโครงข่ายและ 
ข้อมูลระบบตรวจราชการ 
 

 

แผนงานท่ี 3 : เพิ่มประสิทธิภาพ อุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย 
 

แผนงานท่ี 4 : พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการ 
ด้านความั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

 
 3 

ยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
3 : มีระบบสนับสนนุการตัดสินใจของ 
ผู้บริหารระดับสูงโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Innovation) 

4 : มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้  
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 

กล 
ยุทธ ์

4.การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
5. การออกข้อกำหนด 
กฎระเบียบ 
6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
การจัดการความรู้ 
 

 

แผนงานท่ี 5 : พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
แผนงานท่ี 6 : พัฒนาระบบแดชบอร์ด 
แผนงานท่ี 7 : การวางรากฐานระบบตรวจราชการดิจิทัล 
แผนงานท่ี 8 : พัฒนาและปรุงปรุงกฎระเบียบ 
แผนงานท่ี 9 : พัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร 
แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้  

 

 

57 



 

57 
 

แผนภาพที่ 7 แผนทียุ่ทธศาสตร์การพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

 วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัลกองตรวจราชการ  องค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในปี 2570 

พัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบตรวจราชการดิจิทัล 

 

การยกระดับความเชื่อม่ันและเพิ่มความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้รับบริการ 

 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ปร
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็นย
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ค ์
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ิผล

 
คุณ

ภา
พก
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ให

บ้ร
ิกา

ร 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

R5: การมีระบบตรวจราชการ
ดิจิทัลที่มีประสิทธภิาพ 

R1: การมีระบบ
บริหารจัดการ

ดิจิทัลขององค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ 

R4: ภาคเีครือข่าย
การตรวจราชการ 

เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

R3: การบูรณาการ
ข้อมูลการกำกับ 

ติดตาม ประเมินผล
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

R6: บุคลากรมี
สมรรถนะและ

ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

R2: การมีระบบ
ข้อมูลทีส่นับสนนุ
การตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง 

R7: การจัดการความรู้ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

S1: การใหบ้ริการ 
ข้อมูลระบบตรวจ
ราชการสะดวก รวดเร็ว  

S4: ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบ
ตรวจราชการดิจิทัล 

 

S5: ผู้รับบริการมีส่วน
ร่วม เข้าถึงและแลก 
เปลี่ยนข้อมูลความรู้ 

 

S6: การสรรหา
บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมาอยู่เพ่ิมขึน้ 

 

S3: ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อ
ระบบข้อมูลตรวจ
ราชการดิจิทัล 

 

S2: การมีระบบ
ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องเข้าถึงง่าย 

M1: การพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
ตรวจราชการดิจิทัล 

 

M2: การจัดทำแพลต 
ฟอร์มกลางระบบ
ตรวจราชการดิจิทัล 

 

M3: การพัฒนา
นวัตกรรมระบบตรวจ
ราชการดิจิทัล 

 

M4: การพัฒนาปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 

 

M5: การสร้างคลัง
ปัญญาด้วยสื่อ
ดิจิทัล 

 

 

M6: การสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร
ในการจัดการความรู้ 

 

C1: การพัฒนาระบบโครง 
สร้างองค์กร ครุภัณฑ์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

C2: การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ตรวจราชการดิจิทัล 

 

C6: การจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

C4: การพัฒนาระบบ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 

C3: การจัดต้ัง “Digital 
Transformation 
Unit” 

 

C5: การพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้(KM) 
ระบบตรวจราชการ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “องค์กรหลักในการขับเคลื่อน
ระบบตรวจราชการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในปี 2570 ” โดยในเป้าประสงค์ที่ 1 และ 2 เป็นการสร้างความ
พร้อมเพ่ือการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Ready) เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป้าประสงค์ที่ 4  เป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้
และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีฐานข้อมูลระบบตรวจราชการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Data 
Link : E-Inspection) 
กลยุทธ์ : 1 การบูรณาการข้อมูล ส่งเสริมมาตรฐาน การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบตรวจราชการ 
ให้มปีระสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้  

1) บูรณาการใช้ฐานข้อมูลระบบตรวจราชการ(E-Inspection) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data 
Analytics) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจกองตรวจราชการ  

2) พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลแพลตฟอร์ม เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานและการให้บริการร่วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศ และข้อมูลในระบบตรวจราชการของ 
กองตรวจราชการให้เป็นปัจจุบัน   
เป้าประสงค์ที่ 2 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ : 2 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบตรวจราชการ 
กลยุทธ์ : 3 พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูลระบบตรวจราชการ ประกอบด้วย  
2 แผนงาน ดังนี้  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ อุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัลให้ทันสมัยต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   

2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการด้านความั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล เพื่อธรรมาภิบาล ข้อมูล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง มีแผนรองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ที่ 3 มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล  
(Digital Innovation) 
กลยุทธ์ : 4 ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้านระบบตรวจราชการ 
กลยุทธ์ : 5 การออกข้ออกำหนด กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้เป็นแนวทางบรรลุถึง 
ความสำเร็จในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้  
 1) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ตอบสนองและรองรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารและ
ประชาชนในรูปแบบ E-Services และสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน 
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 2) พัฒนาระบบแดชบอร์ดสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support 
System)   
 3) การดำเนินการและการลงทุนเพ่ือวางรากฐานของระบบตรวจราชการดิจิทัล 
 4) พัฒนาและปรุงปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล  
กลยุทธ์ : 6 พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้านระบบ 
ตรวจราชการตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
กลยุทธ์ : 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านระบบตรวจราชการสำหรับบุคลากร 
กองตรวจราชการ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้  
 1) พัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร ให้มีความรู้ตามมาตรฐานด้านดิจิทัล (Digital literacy)  

 2) พัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) ระบบการเรียนรู้ แบบ
พลวัต (Dynamic Digital Learning Platform) และ สร้างคลังปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
 การพัฒนาแผนปฏิบัติการระบบตรวจราชการดิจิทัลฉบับนี้ คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตรวจ
ราชการสู่การประยุกต์ใช้ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ โดยจะเกิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เกิดการบูรณาการข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนางานและ
การประยุกต์เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานของตน และกองตรวจราชการจะเกิดความเป็น Smart 
Inspection ที่เข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข
ได้เป็นอย่างด ี
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บทที่ ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช ้
 

 ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล  กองตรวจราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัตินั้น  จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ เพ่ือที่จะดูแล สนับสนุน และกำกับการขับเคลื่อนนี้ให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ โดยจะมี Digital Transformation Unit ทำหน้าที่ผู้ประสานงานและติดตามการขับเคลื่อนพร้อม
ทั้งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการฯ โครงการต่างๆ จะถูกดำเนินการโดยหน่วยงานภายในกองตรวจ
ราชการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกองตรวจราชการ รวมไปถึงการใช้
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 ปัจจัยความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ ควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง 
 จากการศึกษาของ MIT Center for Digital Business พบว่าไม่มีองค์กรใดที่ประสบความสำเร็จใน
การปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) จากด้านล่างผลักดันสู่นโยบาย (Bottom up) 
ทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะมาจากการขับเคลื่อนของผู้บริหารระดับสูงผ่านการดำเนินงานแบบ Top 
Down ทั้งสิ้น ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการทำให้ทุกภาคส่วนเห็นภาพที่ชัดเจนของวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายในการปรับเปลี่ยน และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใน
ระดับใดก็ตาม และสุดท้าย ผู้บริหารระดับสูงควรจะต้องมีการติดตามการดำเนินการปรับเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล พร้อมสนับสนุนและให้คำแนะนำในกรณีท่ีมีอุปสรรค
ระหว่างการปรับเปลี่ยน 
 2) ความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน 
 สร้างความร่วมมือของทุกกลุ่มงานภายในกองตรวจราชการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนา
ระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การ
ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย แนวทางสนับสนุน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดย
เสนอให้มีการจัดตั้ง “Digital Transformation Unit” ทำหน้าที่ติดตามผู้ประสานงานและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภายในและคณะกรรมการฯ กองตรวจราชการ 
 3) การเสริมสร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจ
ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570) 

• ความตระหนักรู้  สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการตระหนักถึง
ความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนปฏิบัติการฯ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องกับ
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บุคลากรของกองตรวจราชการในทุกระดับ เพ่ือความร่วมมือในการขับเคลื่อน ติดตาม
ประเมินผลอย่างรอบด้าน 

• ส่งเสริม ผลักดัน ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มงานในกองตรวจราชการ จัดทำแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจ
ราชการ พร้อมทั้งผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้อง
กับแนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
เป็นหลัก 

• สร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามดิจิทัลกองตรวจราชการอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในองค์กร ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

4) การเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่จะทำสิ่งที่เป็นสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ขององค์กรเท่านั้น 

ดังนั้น กองตรวจราชการควรจะพิจารณาแนวทางความร่วมมือจากภาคเอกชนและสนับสนุนให้เอกชนทำ หาก
เอกชนนั้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากองตรวจราชการ อย่างไรก็ตามความร่วมมือกับเอกชนจะต้องทำ
ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ หรือเสนอปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์หากเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่า
และส่งผลเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5) การทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นประจำทุกปี เพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

การนำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจราชการดิจิทัล กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปปฏิบัติควรกำหนดแนวทางในการแปลงแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นแผนงาน
และโครงการ ถ่ายทอดลงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ต้องพิจารณารายละเอียดโดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ควรชี้แจง
ประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงสาธารณสุขและประโยชน์ที่กองตรวจราชการหรือบุคลากรจะได้รับจาก
แผนปฏิบัติการฯ และต้องปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงจะสามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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