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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาและ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) 

ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) (2) เพื่อศึกษาปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อแผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และนโยบายของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (3) เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจจัดท า

แผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างของบุคลกรจากกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตามกรอบ McKinsey 7's 

Framework และ PESTEL Analysis แล้วน าปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความส าคัญ

ด้วย SWOT analysis ใช้เทคนิคการจับคู่ด้วย TOWS Matrix ได้กลยุทธ์ทางเลือก พร้อมประเมินต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New 

Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 – 2570  ผลการศึกษา พบว่า อยู่ใน

ต าแหน่งคือ Stars (เอื้อและแข็ง) องค์กรต้องมุ่งเน้นใช้กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ในการพัฒนาระบบการตรวจ

ราชการ โดยใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น รักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด

ต่อไป สรุปได้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เปูาประสงค์ 9 กลยุทธ์ 13 แผนงาน 20 โครงการ โดยรายละเอียด

จะกล่าวต่อไปในเอกสารฉบับนี้ 

 ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้เสนอแนะไว้  2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน

การพัฒนาบุคลากร  ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
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ค าน า 
 แผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 – 2570 ได้จัดท าโดยเนื้อหามีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2580) นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผ่านการระดมความคิด

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

การปฏิบัติราชการตามภารกิจของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุผล รวมทั้งใช้

เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัด กองตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถขับเคลื ่อนการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ ์เป็นไปตาม

เปูาหมายที่ก าหนดไว้ แผนปฏิบัติการฉบับน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากร และการขับเคลื่อนงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เปูาหมายขององค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สุดท้ายนี ้ ผู ้ศ ึกษาขอขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  และ

คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และโอกาสในการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ โดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก 

นาวาเอก รัฐนินทร์  เมธีวัชรพัฒน์ ร.น. ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้คอยให้ค าแนะน าตลอดการศึกษา 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบใน  
การจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 82 ก เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2561 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีเปูาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จ าแนกแผน ออกเป็น 3 ระดับ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้แก่  
แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  แผนระดับ 3 
คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 2 แผนหลัก ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน... และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและรายป ี 

 กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การปูองกัน ควบคุม 
และรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์หลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อ
ประชาชนสุขภาพดี” ใช้กลไกพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

 กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน  ที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยกระบวนการตรวจราชการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ตรวจราชการ ผู้นิเทศงาน ผู้รับการตรวจราชการ โดยเป็นองค์หลักในการตรวจราชการ
ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดระบบสุขภาพที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการตรวจ
ราชการ ซึ่งการตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญในการตรวจตดิตาม ก ากับ ดูแล และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจ 
รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาด้านการด าเนินงานในพื้นที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจาก
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน  
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ท าให้แผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการต้องมีการปรับให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมทั้ง  
มีการปรับกรอบระยะเวลาของการตรวจราชการ อาทิ ระยะเวลาในการติดตาม ตรวจประเมิน นิเทศ จากเดิม  
ใช้เวลา 2 - 3 วัน มีการปรับเปลี่ยนการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านการประชุมทางไกล และแบ่ง
ทีมลงพื้นที่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ของ
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังท าให้
การปฏิบัติงานบรรลุยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการของกองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการ
รูปแบบใหม่ (New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2566 - 2570) 

 2)  เพื่ อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่  

(New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน และนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 3) เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการ
รูปแบบใหม่ (New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

3. ขอบเขตของการวิจัย 

   1) ขอบเขตด้านเอกสาร 
   การวิเคราะห์เอกสารที่น่าเชื่อถือ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข พ.ศ.2561 - 2580)   ตลอดจนการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) 
ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 20 คน เป็นผู้บริหารและข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปใน
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  3) ขอบเขตด้านระยะเวลา     
   ใช้เวลาในการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลในห้วงเวลา
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2565 
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4. ระเบียบวิธีการวิจัย 

  การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยวิธีการวิ เคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ของ 
กองตรวจราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) โดยใช้  
McKinsey 7's Framework และปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) โดยใช้ PESTEL Analysis แล้วน า
ปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความส าคัญด้วย SWOT Analysis จากนั้นจะรวบรวม
ข้อมูลปัจจัยที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะห์ เพื่อระบุประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านการตรวจ
ราชการ ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการด้านการ
ตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

5. ข้อจ ากัดของการวิจัย 

 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ของ 
กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการศึกษาที่จ ากัด ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ครบถ้วนชัดเจนเท่าที่ควร ประกอบกับอยู่ในช่วงการระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลต่อการจัดเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ และการสอบถาม 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1) ได้ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2) ได้แผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ของกองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติใน
การตรวจราชการ ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 3) ได้ข้อมูลเสนอผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการท าแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการ
รูปแบบใหม่ (New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
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บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก 

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ

ไทยตามรัฐนูญแห่งราชอาณาจักรไทย น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ โดยกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเปูาหมายในการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดย

ยกระดับศักยภาพประเทศไทยหลายมิติ พัฒนาคนไทยทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง ดีและมีคุณภาพ 

ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถรู้ รับ ปรับใช้ เทคโนโลยีใหม่ได้อย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบ

สวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด 

ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่ อ

ประเทศไทย โดยมีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป

กับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการ

แก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ

เพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของ

ประชากรไทย (2) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง 

และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) 

บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้

สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว จ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ 

อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ

เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับ

กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และดิจิทัล การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) 

“สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ

ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ

ต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน

รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้

และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการ

กระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย

ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 

สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักคิด ผู้ประกอบการยุคใหม่และอื่นๆ 

โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี

ของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น 

ได้แก่ 1)การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 2)การพัฒนา
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ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 3)ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา 4)การตระหนัก

ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 5)การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ 

สติปัญญา และสังคม  6)การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

๗)การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนา

และสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 

ที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 

โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและ

ความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวชี้วัด 

ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (2) ความก้าวหน้า

ของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นต่อมิตรสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานรากทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน

การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ พัฒนามุ่งการ

เป็นสังคมสีเขียว  มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง

มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้

เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโต

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 

อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู  (3) การเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1. สร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  3. สร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 5. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท

ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก 

“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท 

ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 

ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี

ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์

สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง 

นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 

และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการ

ภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดย

ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น 

ได้แก่ 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 

ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  4. ภาครัฐมีความทันสมัย 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก



8 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จ าเป็น 8. กระบวนการ

ยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่

ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 และยึดหลักการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต

บนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ 

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของ

แผนพัฒนาฯ ได้ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580 ที่เป็นเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบ

ในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเปูาหมาย การ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้ น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา 

ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด์ 4.0 

การจัดท าแผนขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้สามารถก าหนด

เปูาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร

และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง

พึ่งพาตนเองได้ 

3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน

การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 
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4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ

ของภาคีการพัฒนา 

6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา

ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ

นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 

การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เปูาหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ

และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 

และมีความเป็นไทย 

2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายไดแ้ละความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง ประชาชน

ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ

ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง

สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ

ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี

ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน 
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2.1.3 แผนการปฏิรูประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดให้การ

ปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมาย 3 ประการ ได้แก่  (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความ

สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการ

พัฒนาด้านวัสดุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ  (2) สังคมมีความสงบสุขเป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อ

ขจัดความเหลื่อมล้ า  (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 ได้ก าหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ 

และข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ โดยก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน 

1 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ โดยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ภายในระยะเวลา 

5 ปี ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 และวันที่ 

7 พฤษภาคม 2562 จ านวน 13 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเมือง 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

3. ด้านกฎหมาย 

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

5. ด้านเศรษฐกิจ 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ด้านสาธารณสุข 

8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ด้านสังคม 

10. ด้านพลังงาน 

11. ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12. ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 

2.1.4 แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2561-2580) ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ส่งเสริมแนวทาง 
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การพัฒนาสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพ และ

การเสริมสร้างสุขภาพ และสถานบริการสุขภาพและความงาม และการส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดย

ต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ 

รวมทั้งมาตรฐานการบริการ  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้เอง ซึ่งจะเป็นการ สร้างฐาน

ที่เข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางบริการทางแพทย์ของภูมิภาคในระยะต่อไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ 

คุกคามสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการ 

สร้างสุขภาพในทุกพื้นที่ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกัน 

ทางสังคมที่ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ และ 

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

ภาครัฐให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่ส าคัญเพื่อกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ปรับโครงสร้างและ 

ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานพิเศษที่ต้องอาศัยการด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น 

คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างและระบบราชการแบบเดิม และพัฒนาปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ 

ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง ลดความซ้ าซ้อน รวมถึงสร้างโอกาสให้ทุกภาค 

ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1.2 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการ

สร้างสุขภาวะที่ดี 

2. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

2.1 การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ สร้างหลักประกันทางสังคมที่

ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

3. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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3.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ พัฒนาและสร้างระบบ

รับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

3.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการ

ปูองกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

4. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.1 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

4.2 ภาครัฐมีความทันสมัย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) ใช้ประเด็นปฏิรูป 10 ประเด็น เป็น Internal 

Process ดังนี้ 

1. ประเด็นระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

2. ประเด็นระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ 

3. ประเด็นก าลังคนสุขภาพ 

4. ประเด็นระบบบริการปฐมภูมิ 

5. ประเด็นการแพทย์แผนไทย 

6. ประเด็นการแพทย์ฉุกเฉิน 

7. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค 

8. ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

9. ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค 

10.ประเด็นระบบหลักประกันสุขภาพ 

2.1.5 แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับความสอดคล้องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ถูกถ่ายทอดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 – 2564) ระยะ 5 ปี โดยมีประเด็นด้านสาธารณสุขใน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้าง
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และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิตด้วยการลดปัจจัย เสี่ยงด้าน

สุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ และพัฒนาระบบดูแล สร้างสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกับสังคมสูงวัย ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยจัดบริการ

ด้านสุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือมีอุปสรรคด้านอื่นๆ ในการเข้าถึงบริการ และกระจายการ

ให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าที่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและยา พัฒนาตลาด

และอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่ งยืน  โดย

สร้างความร่วมมือใน/ต่างประเทศ ในการวางระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และยุทธศาสตร์

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการบริการด้านสุขภาพ 

2.1.6 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิ ด-19 

พ.ศ. 2564 - 2565 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้สภาวะแวดล้อมในการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ทบทวนแนว

ทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ และจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ  มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ให้มากขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137  ตอนพิเศษ 305 ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 

2563 มีเปูาหมาย คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้  มีงานท า  กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  สร้างอาชีพ

และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยมีประเด็นการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future 

Growth) 

3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(Human Capital) 

4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 
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นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ าการให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว

ลุกไว” ภายใต้แนวคิดส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1. การพร้อมรับ (Cope) คือ ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต 

2. การปรับตัว (Adapt) คือ ความยืดหยุ่นในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 

3. การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) คือ ความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ 

ที่ส่งผลต่อศักยภาพของประเทศ 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

2.2.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค(เขตสุขภาพ) ในการพัฒนาระบบสุขภาพ  กระทรวง

สาธารณสุขได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปรับทิศทางการ

ท างานของระบบสาธารณสุขให้ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติฉบับอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข

อย่างมี คุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ใช้

กระบวนการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านั กงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (2) การก าหนด

ทิศทางขององค์การ (3) การก าหนดยุทธศาสตร์ และ (4) การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยผลลัพธ์ในการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เปูาหมาย คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี

ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” มีจุดยืนองค์กร ในส่วนกลางคือการพัฒนานโยบาย ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ในส่วนภูมิภาค(เขตสุขภาพ) คือการบริหารจัดการ หน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยวิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” โดยมีพันธกิจที่จะพัฒนาและอภิบาล

ระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ค่านิยมขององค์กร คือ MOPH : mastery (เป็นนายตนเอง), originality 

(เร่งสร้างสิ่งใหม่), people centered (ใส่ใจประชาชน) และ humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม) พร้อมด้วย

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (1) ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion 

Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)  (2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

(3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ (4) บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) ประกอบด้วย 14 แผนงาน 38 โครงการ 75 ตัวชี้วัด และได้แบ่งเปูาหมายการด าเนินงานออกเป็น 

4 ระยะๆ ละ 5 ปี คือ (1) ปฏิรูประบบ (2) สร้างความเข้มแข็ง (3) สู่ความยั่งยืน และ (4) เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย 
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2.2.2 กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยกระบวนการตรวจราชการ เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้ผู้ตรวจราชการ ผู้นิเทศงาน ผู้รับการตรวจราชการ โดยเป็นองค์หลักในการตรวจราชการที่มี

ประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดระบบสุขภาพที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการตรวจ

ราชการ ซึ่งการตรวจราชการเป็นกลไกส าคัญในการตรวจติดตาม ก ากับ ดูแล และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน

การปฏิบัติงาน แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจ 

รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาด้านการด าเนินงานในพื้นที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข   

เน่ืองจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 

2563 จนถึงปัจจุบัน ท าให้แผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการต้องมีการปรับให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New 

Normal) รวมทั้ง มีการปรับกรอบระยะเวลาของการตรวจราชการ อาทิ ระยะเวลาในการติดตาม ตรวจประเมิน

และนิเทศ จากเดิม ใช้เวลา 2 - 3 วัน มีการปรับเปลี่ยนการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านการ

ประชุมทางไกล และแบ่งทีมลงพื้นที่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการ

รูปแบบใหม่ (New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน และยังท าให้การปฏิบัติงานบรรลุยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท า

แผนการตรวจราชการประจ าปี แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ในการ

ตรวจราชการและนิเทศงาน ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

3. จัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและจัดท ารายงานผลการตรวจราชการ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานความร่วมมือด้านการบริหารราชการของหน่วยงานในส่วน

ภูมิภาค (เขตสุขภาพ) 

5. สนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา

กรณีประชาชน/บุคลากรร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. พัฒนาเครื่องมือระบบตรวจราชการ และระบบฐานข้อมูลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข 
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7. ท าหน้าที่ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) 

ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ 

8. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดไว้ว่า“การตรวจราชการ 

เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า  

ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเปูาหมาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการ 

ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงการตรวจราชการให้มี

ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดท าภารกิจยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นไปตามหลักการ

การบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการ

ตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นการตรวจติดตาม  เรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน/โครงการ ส าคัญต่างๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็น

ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือเรื่องที่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่

แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับการตรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดการตรวจ

ติดตามในประเด็นส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข สอดคล้องตามยุทธศาสตร์

ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion 

Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence)  (2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

(3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ (4) บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการ

ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  

(1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)  

ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์  

ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์  

ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

(2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)  

ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต  

ประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย ลดปุวย ลดตาย  

ประเด็นที่ 3 ระบบธรรมาภิบาล  
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(3) Area based (ปัญหาส าคัญของพื้นที่)  

(4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  

มุ่งเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 

(Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อน 

นโยบายส าคัญต่างๆบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้ 

สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2.2.3 แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  

(1) การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการด าเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง  

และแนวราบ (Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการ  บริหาร

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุ  เปูาหมายที่

ก าหนด และตอบสนองความต้องการของประชาชน  

(2) การตรวจราชการ (Inspection) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการท างานในบทบาทของการ ก ากับ

ติดตามงาน (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation) และการตรวจสอบ (Audit) เพื่อขับเคลื่อนการ 

พัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  

(3) นอกจากมุ่งเน้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจราชการ  

กระทรวงสาธารณสุขยังใช้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.)  ซึ่งเป็น

กระบวนการพัฒนางานแบบพี่ช่วยน้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน การแบ่งปัน และการกระจาย

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

2.2.4 ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  

การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ การตรวจราชการกรณีปกติ 

การตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการตรวจราชการแบบบูรณา

การร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งการตรวจราชการแต่ละประเภท มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพ  

ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการส าคัญ รวมทั้งการตรวจ

ราชการเชิงลึกในเรื่องที่ เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ  

ด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ส าหรับกรณีปัญหาสาธารณสุขหรือประเด็นส าคัญในเขตสุขภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุขนิเทศก์ อาจ
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ก าหนดแผนเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง

การจัดทีมเฉพาะกิจลงไปติดตามงาน  

(2) การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณี

ปกติ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปีได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ  

ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ  

เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น  

(3) การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นการตรวจราชการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง 

ให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ

แก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

(4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี เป็นการตรวจราชการตาม

ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผล

เพื่อผลักดัน ให้เกิดการผนึกก าลังทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะ

ระหว่างส่วนราชการไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามประเด็นนโยบาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง

และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.2.5 โครงสร้างและอัตราก าลังของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มภารกิจด้านบริหาร ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

1. กลุ่มอ านวยการ  แบ่งเป็น ข้าราชการ 11 คน  ลูกจ้าง 20 คน   

2. กลุ่มยุทธศาสตร์  แบ่งเป็น ข้าราชการ 6 คน  ลูกจ้าง - คน   

3. กลุ่มประเมินผล  แบ่งเป็น ข้าราชการ 1 คน  ลูกจ้าง 1 คน   

4. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  แบ่งเป็น ข้าราชการ 4 คน  ลูกจ้าง 1 คน   

กลุ่มภารกิจด้านการตรวจราชการและเขตสุขภาพ 

1. กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจราชการ แบ่งเป็น ข้าราชการ 5 คน  ลูกจ้าง 3 คน   

2. กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น ข้าราชการ 4 คน  ลูกจ้าง 1 คน   

3. กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 - 12 แบ่งเป็น ข้าราชการ 52 คน  ลูกจ้าง 26 คน   

4. กลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 แบ่งเป็น ข้าราชการ 7 คน  ลูกจ้าง 4 คน 
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แผนภาพที่ 1  โครงสร้างกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เป็นเทคนิคการตรวจสอบวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมหรือปัจจัยขององค์กร และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือปัจจัย

ภายในขององค์กร (Internal Factor) ประกอบด้วยจุดแข็งขององค์กร (Strengths : S)  จะเป็นความสามารถ

ภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเปูาหมาย  ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กร (Weaknesses : W)  จะเป็น

คุณลักษณะภายในที่อาจท าลายผลการด าเนินงาน และปัจจัยภายนอกขององค์กร (External Factor) 

ประกอบด้วยโอกาสทางสภาพแวดล้อม (Opportunities : O)  จะเป็นสถานการณ์ที่ให้เกิดการเอื้อต่อการ

บรรลุเปูาหมาย  ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (Threats : T) จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการ

บรรลุเปูาหมายขององค์กร 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร ด้วย McKinsey 7's Framework   

เป็นกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วน

ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ประกอบด้วย 7-S  ได้แก่ 

1. โครงสร้างขององค์กร (Structure)  หมายถึงการจัดรูปองค์กรว่าประกอบด้วยหน่วยงานใด มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีสายการบังคับบัญชาอย่างไร วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

การแบ่งหน่วยงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา  มักแสดงในรูปผังแบ่งส่วน
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งาน (organization chart) เป็นองค์ประกอบที่มองเห็นได้ด้วยตาและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของ

ผู้บริหาร ถ้าโครงสร้างขององค์กรมีคามเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร 

2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  หมายถึงแผนงาน/กิจกรรม ที่องค์กรจัดท าเพื่อสนองหรือสอดรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร กลยุทธ์ที่ดีจะต้องมีความชัดเจน 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และคุณค่าขององค์กร 

3. ระบบการด าเนินการขององค์กร (Systems) หมายถึงกระบวนการและระเบียบวิธีปฏิบัติของ

องค์กร ซึ่งแสดงออกมาในรูปกิจกรรมการท างานที่ท าอยู่เป็นประจ ารวมถึงวิธีการตัดสินใจของผู้บริหารระดับ

ต่างๆ ขององค์กร เวลาที่ผู้บริหารจะท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ มักจะให้ความส าคัญไปที่การปรับเปลี่ยนระบบ

การท างานและผลกระทบที่มีต่อระบบการท างานที่เป็นอยู่เป็นล าดับแรก 

4. ทักษะของบุคลากร (Skills) หมายถึงทักษะและสมรรถนะความสามารถของบุคลากรที่ท างาน

ให้กับองค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นในองค์กร ค าถามที่องค์กรต้องการทราบคือ ควรใช้ทักษะอะไรจึง

จะสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์หรือโครงสร้างใหม่นั้นให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. ลักษณะรูปแบบหรือพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร (Styles) หมายถึงรูปแบบการ

บริหารของผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้บริหารระดับต่างๆ และภาพพจน์ 

(Symbolic value) ของผู้น้ันที่มีอยู่ในความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคคลอื่นๆ ในองค์กร 

6. บุคลากรในองค์กร (Staffs) หมายถึงบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งด้านจ านวน บุคลากร

เพียงพอ แบบแผน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ  และพฤติกรรมต่างๆ ที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อ

บุคลากรภายในองค์กร เช่น การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น   

7. ค่านิยมร่วมกัน (Shared value) ได้แก่ แนวคิดร่วม ค่านิยม ความคาดหวังขององค์กร ซึ่งมัก

เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นใน

อนาคตข้างหน้า 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้ McKinsey 7's Framework 

McKinsey 7's Framework จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
โครงสร้างขององค์กร (Structure) S1-การจั ด โครงสร้ า งสายการ

บั ญ ช า ที่ ชั ด เ จ น  ส า ม า ร ถ
อ านวยการได้ 

W1- กรอบอัตราก าลังตาม
โครงสร้ างยั ง ไม่ เพี ยงพอ ตาม
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ขององค์กร  (Strategy) S2-มีการก าหนดทิศทาง เปูาหมาย
และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 
S3-มีก าหนดการตรวจราชการและ

W2-มีความหลากหลายของเขต
สุขภาพ 
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นิเทศงานที่ต้องด าเนินการตาม
วงรอบในปีงบประมาณชัดเจน 

ระบบการด าเนินการขององค์กร 
(Systems) 

S4-ด า เนิ น ง านตามระ เบี ยบที่
ก าหนดไว้ชัดเจน 
S5-มีระบบ Internet ในหน่วยงาน 
การใช้งานสามารถตรวจสอบได้ 
โปร่งใส 

W3-มีภารกิจหรือนโยบายเร่งด่วน
ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้าน
อัตราก าลัง 

ทักษะของบุคลากร (Skills) S6-ผู้บริหารสนับสนุนการน าระบบ
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ เข้ ามา
สนับสนุนงานด้านต่างๆ 

W4-มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
บ่อยส่งผลต่อการโยกย้ายของ
บุคลากร 
W5-ขาดบุคลากรที่มีความช านาญ
เฉพาะด้าน 

ลั ก ษ ณ ะ รู ป แ บ บ ห รื อ พ ฤ ติ
กรรมการบริหารงานของผู้บริหาร 
(Styles) 

S7-ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
S8-มีการมอบอ านาจหรือปฏิบัติ
หน้าที่แทนอย่างชัดเจน 

W6-การสื่อสารองค์กรยังไม่ทั่วถึง
และไม่รวดเร็ว 
W7-มีหน่วยงานระดับเขตสุขภาพ
ท าให้การประสานงานขาดการ
เชื่อมโยง 

บุคลากรในองค์กร (Staffs) S9-บุคลากรมีความรับผิดชอบและ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
 

W8-ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ได้รับผลกระทบจากการขาดความ
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติราชการ 
ท า ใ ห้ ข า ด แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาตนเอง 

ค่านิยมร่วมกัน (Shared value) S10-มีกา รปลู กฝั งค่ านิ ยมของ
องค์กร 

W9-บุ ค ล า ก ร บ า ง ส่ ว น มุ่ ง มั่ น
ปฏิบั ติ ง าน เพื่ อประ โยชน์ของ
ตนเองมากกว่าค านึงถึงองค์กร 
ขาดการท างานเป็นทีม 

 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร ด้วย PESTEL Analysis  

เป็นกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย ปัจจัยต่างๆ 6 ปัจจัย โดยค าว่า PESTEL ซึ่งตัวแปร

ดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ประกอบด้วย 
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1. ปัจจัยด้านการเมือง (Political : P) ปัจจัยด้านการเมืองที่ต้องพิจารณา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล เสถียรภาพทางการเมืองหรือความไม่แน่นอน

ของการคอรัปชั่น ปัจจัยการเมืองที่มีผลกระทบต่อองค์กรและวิธีการด าเนินงานขององค์กร 

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร 

และอาจจะส่งผลระยะยาว โดยวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจชุมชน ประชาชน ภาวะ

ทางการเงิน อัตราเงินเฟูอ อัตราดอกเบี้ย อัตราการว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขาดดุล

งบประมาณภาครัฐ 

3. ปัจจัยด้านสังคม (Social : S) ปัจจัยทางด้านสังคมจะเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม เป็น

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและทัศนคติของประชากร โดยวิเคราะห์โครงสร้างประชากร การเติบโตของ

ประชากร การกระจายตัว ค่าเฉลี่ยอายุ ความใส่ใจด้านสุขภาพ ทัศนคติด้านอาชีพ ค่านิยม ความเชื่อ 

วัฒนธรรม แนวคิด สภาพและกระแสสังคมและชุมชนที่ล้อมรอบ ความต้องการของสังคม และอื่นๆ 

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological : T) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์เรื่อง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีการบริหาร การเข้าถึงระบบเครือข่าย 

5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental : E) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อองค์กร 

สภาพภูมิอากาศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก กฎหมายทางด้านการก าจัดขยะ 

กฎระเบียบด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal : L) ปัจจัยด้านกฎหมายที่มีผลต่อองค์กร จะวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน

กฎหมายเกี่ยวข้องกับมาตราที่กฎหมายระบุไว้หรือที่ก าหนดว่าองค์กรสามารถท าได้หรือไม่สามารถท าได้ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช ้ PE S T E L  An a l y s i s 

PESTEL Analysis โอกาส (Opportunities : O)   อุปสรรค (Threats : T) 
ปัจจัยด้านการเมือง (Political : 
P) 

O1-น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล ด้ า น
สาธารณสุขชัดเจนน าสู่การปฏิบัติ 

T1-มีการเปลี่ยนแปลงรั ฐบาล/
ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้ง ท า
ให้ขาดการต่อเนื่องและความยั่งยืน
ในการด าเนินงาน 

ปั จ จั ย ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
(Economic : E) 

O2-ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณที่ได้รับเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

T2-มีการตัดงบประมาณ ท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องบริหาร
จัดการอย่างประหยัด 

ปัจจัยด้านสังคม  (Social : S) O3-มีการตระหนักในการประหยัด
พลังงานและกิจกรรมเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

T3-ขาดการปลูกจิตส านึกด้ าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ปั จ จั ย ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  
(Technological : T) 

O4-มี ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การ
ปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว น ามา
ประยุกต์ ในการปฏิบัติงานของ
องค์กรได้ 

T4-องค์กรขาดความรูแ้ละทักษะใน
การ ใ ช้ เทค โน โลยี ที่ ใ ช้ ใ นกา ร
ปฏิบัติงาน 
T5-การเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศยังไม่ทั่วถึง 

ปั จจั ยด้ านสภาพแวดล้ อม  
(Environmental : E)  

O5-สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ท าให้มีการ
ปรับการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

T6-สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
ส่งผลต่อภารกิจขององค์กรเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลาง
และภูมิภาค 

ปัจจัยด้านกฎหมาย  (Legal : 
L) 

O6-ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการ
ตรวจราชการ ก าหนดเป็นมาตรการ
ส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่
จะท าให้การปฏิบัติ ราชการหรือ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไป
ตามนโยบาย/เปูาหมาย เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเกิด
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ 

T7-มี ก า ร อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  ก ฎ 
ระเบียบอีกจ านวนมาก 

   



24 
 

 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SAWOT ANALYSIS) 

 

แผนภาพที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS 

สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1. การจัดโครงสร้างสายการบัญชาที่ชัดเจน สามารถอ านวยการได้ 

S2. มีการก าหนดทิศทาง เปูาหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

S3. มีก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานที่ต้องด าเนินการตามวงรอบในปีงบประมาณชัดเจน 

S4. ด าเนินงานตามระเบียบที่ก าหนดไว้ชัดเจน 

S5. มีระบบ Internet ในหน่วยงาน การใช้งานสามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส 

S6. ผู้บริหารสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนงานด้านต่างๆ 

S7. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 

S8. มีการมอบอ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างชัดเจน 

S9. บุคลากรมีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

S10. มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กร  
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1. กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างยังไม่เพียงพอ ตามภารกิจที่เพิ่มข้ึน 

W2. มีความหลากหลายของเขตสุขภาพ 

W3. มีภารกิจหรือนโยบายเร่งด่วนส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านอัตราก าลัง 

W4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยส่งผลต่อการโยกย้ายของบุคลากร 

W5. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

W6. การสื่อสารองค์กรยังไม่ทั่วถึงและไม่รวดเร็ว 

W7. มีหน่วยงานระดับเขตสุขภาพท าให้การประสานงานขาดการเชื่อมโยง 

W8. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติราชการ 

ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาตนเอง 

W9. บุคลากรบางส่วนมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าค านึงถึงองค์กร ขาดการท างานเป็นทีม 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

O1. นโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขชัดเจนน าสู่การปฏิบัติ 

O2. สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

O3. มีการตระหนักในการประหยัดพลังงานและกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

O4. มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว น ามาประยุกต์ใน

การปฏิบัติงานขององค์กรได้ 

O5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ท าให้มีการ

ปรับการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

O6. ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการตรวจราชการ ก าหนดเป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการ

แผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามนโยบาย/เปูาหมาย เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ 

อุปสรรค (Threats) 

T1. มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้ง ท าให้ขาดการต่อเน่ืองและความยั่งยืนใน

การด าเนินงาน 

T2. มีการตัดงบประมาณ ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องบริหารจัดการอย่างประหยัด 

T3. ขาดการปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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T4. องค์กรขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

T5.การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง 

T6. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลต่อภารกิจขององค์กรเพิ่มมากขึ้น 

รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 

T7. มีการออกประกาศ กฎ ระเบียบอีกจ านวนมาก 

2.4 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

2.4.1 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงาน จ านวนทั้งสิ้น 5 คน โดยให้พิจารณาตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

ปัญหาต่อองค์มาก ให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้

คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเป็น 1 น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความส าคัญ 

ได้ผลดังตารางนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าน้ าหนักรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 7-S 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 
1 2 3 4 5 

ค่าน้ าหนัก
คะแนนเฉลี่ย รายการปัจจัยสิ่งแวดลอ้มภายใน 

S1 โครงสร้างขององค์กร (Structure) 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10 0.13 
S2 กลยุทธ์ขององค์กร  (Strategy) 0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.13 
S3 ระบบการด าเนินการขององค์กร (Systems) 0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.14 
S4 ทักษะของบุคลากร (Skills) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
S5 ลักษณะรูปแบบหรือพฤติกรรมการบริหารงาน
ของผู้บริหาร (Styles) 

0.15 0.15 0.15 0.10 0.20 0.15 

S6 บุคลากรในองค์กร (Staffs) 0.15 0.10 0.10 0.15 0.15 0.13 
S7 ค่านิยมร่วมกัน (Shared value) 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.12 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าน้ าหนักรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก PESTEL  

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 
1 2 3 4 5 

ค่าน้ าหนัก
คะแนนเฉลี่ย รายการปัจจัยสิ่งแวดลอ้มภายนอก 

ปัจจัยด้านการเมือง (Political : P) 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 0.19 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 0.15 0.15 0.20 0.15 0.10 0.15 
ปัจจัยด้านสังคม  (Social : S) 0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.14 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 0.18 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental : E)  0.15 0.20 0.15 0.20 0.20 0.18 
ปัจจัยด้านกฎหมาย  (Legal : L) 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.16 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2.4.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจ านวนทั้งสิ้น 5 คน 

พิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองตรวจราชการ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  5 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. มากที่สุด 

  4 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. มาก 

  3 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. ปานกลาง 

  2 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. น้อย 

  1 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. น้อยที่สุด 

 ผู้ศึกษาได้น าผลคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย ได้ผลดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 ดังนี้ 

ตารางที่ 5 แสดงค่าน้ าหนักรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 7-S 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 
รายการปัจจัย

สิ่งแวดล้อมภายใน 
Strengths คะแนน Weakness คะแนน 

S1 โครงสร้ า งของ
องค์กร (Structure) 

S1-การจัดโครงสร้างสายการ
บั ญ ช า ที่ ชั ด เ จ น  ส า ม า ร ถ
อ านวยการได้ 

4.60 W1- กรอบอัตราก าลังตาม
โครงสร้างยังไม่เพียงพอ ตาม
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

4.60 
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S2 กลยุทธ์ของ
องค์กร  (Strategy) 

S2-มี ก า ร ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง 
เปูาหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

3.80 W2-มีความหลากหลายของ
เขตสุขภาพ 

3.40 

S3-มีก าหนดการตรวจราชการ
และนิเทศงานที่ต้องด าเนินการ
ตามวงรอบในปีงบประมาณ
ชัดเจน 

4.60  -   

S3 ระบบการ
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
องค์กร (Systems) 

S4-ด าเนินงานตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ชัดเจน 

3.40 W3-มีภารกิจหรือนโยบาย
เร่งด่วนส่งผลต่อการบริหาร
จัดการด้านอัตราก าลัง 

3.60 

S5-มีระบบ Internet ใน
หน่วยงาน การใช้งานสามารถ
ตรวจสอบได้ โปร่งใส 

4.60  -   

S4 ทักษะของ
บุคลากร (Skills) 

S6-ผู้บริหารสนับสนุนการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาสนับสนุนงานด้านต่างๆ 

4.60 W4-มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ผู้บริหารบ่อยส่งผลต่อการ
โยกย้ายของบุคลากร 

4.00 

 -   W5-ขาดบุคลากรที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้าน 

4.20 

S5 ลักษณะรูปแบบ
ห รื อ พ ฤ ติ
กรรมการบริหารงาน
ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร 
(Styles) 

S7-ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.80 W6-การสื่อสารองค์กรยังไม่
ทั่วถึงและไม่รวดเร็ว 

3.60 

S8-มีการมอบอ านาจหรือปฏิบัติ
หน้าที่แทนอย่างชัดเจน 

4.60 W7-มีหน่วยงานระดับเขต
สุ ข ภ า พ ท า ใ ห้ ก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น ข า ด ก า ร
เชื่อมโยง 

3.60 

S6 บุคลากรใน
องค์กร (Staffs) 

S9-บุคลากรมีความรับผิดชอบ
และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

4.20 W8-ค ว า ม ทุ่ ม เ ท ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานได้รับผลกระทบ
จากการขาดความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบัติราชการ ท า
ให้ ข าดแ ร ง จู ง ใ จ ในก า ร
ปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนา
ตนเอง 

4.20 
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S7 ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared value) 

S10-มีการปลูกฝังค่านิยมของ
องค์กร 

4.20 W9-บุคลากรบางส่วนมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของ
ตน เองมากกว่ าค านึ งถึ ง
องค์กร ขาดการท างานเป็น
ทีม 

4.20 

 

 ตารางที่ 6 แสดงค่าน้ าหนักรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  PESTEL 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค 
รายการปัจจัย

สิ่งแวดล้อมภายนอก 
Opportunities คะแนน Treats คะแนน 

ปัจจัยด้านการเมือง 
(Political : P) 

O1-นโยบายของรั ฐบาลด้ าน
สาธารณสุขชัดเจนน าสู่การปฏิบัติ 

4.40 T1-มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/
ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้ง 
ท าให้ขาดการต่อเนื่องและ
ความยั่งยืนในการด าเนินงาน 

4.60 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
(Economic : E) 

O2-ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณที่ได้รับเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

4.00 T2-มีการตัดงบประมาณ ท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอ ต้อง
บริหารจัดการอย่างประหยัด 

4.40 

ปั จ จั ย ด้ า น สั ง ค ม  
(Social : S) 

O3-มี ก า ร ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ประหยัดพลังงานและกิจกรรมเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.80 T3-ขาดการปลูกจิตส านึกด้าน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

3.80 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
(Technological : T) 

O4-มี ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การ
ปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว น ามา
ประยุกต์ในการปฏิบัติงานของ
องค์กรได้ 

4.40 T4-องค์กรขาดความรู้ และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 3.80 

  - 
 - T5-การเข้าถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศยังไม่ทั่วถึง 
4.40 
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ปั จ จั ย ด้ า น
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
(Environmental : E)  

O5-สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ท าให้มีการ
ปรับการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

4.40 T6-ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 ส่งผลต่อภารกิจ
ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
หน่ ว ย ง านส่ ว นกล า ง แ ละ
ภูมิภาค 

4.60 

ปัจจัยด้านกฎหมาย  
(Legal : L) 

O6-ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการ
ตรวจราชการ ก าหนดเป็น
มาตรการส าคัญในการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่จะท าให้การ
ปฏิบัติราชการหรือภารกิจของ
หน่วยงานของรั ฐ เป็นไปตาม
นโยบาย/เปูาหมาย เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สู งสุดต่อประชาชน 
และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ราชการ 

4.60 T7-มีการออกประกาศ กฎ 
ระเบียบอีกจ านวนมาก 

4.60 

 

2.5 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยการแจกแบบให้คะแนน

ให้กับกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองตรวจ

ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. มากที่สุด 

  4 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. มาก 

  3 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. ปานกลาง 

  2 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. น้อย 

  1 คะแนน  หมายถึง  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ กตร. น้อยที่สุด 

 โดยมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ 7-S ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่า ปัจจัยด้านใดที่เปน็จุดแข็ง

หรือเป็นปัญหามากต่อกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะก าหนดน้ าหนักคะแนน
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มากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือเป็นปัญหาต่อกองตรวจราชการน้อย เพื่อน าไปก าหยดกลยุทธ์และจัดล าดับ

ความส าคัญของการพัฒนา 

 ตารางที่ 7  การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย X 

น้ าหนัก 
สรุปผล 
(จุดแข็ง-
จุดอ่อน) รายการปัจจัยสิ่งแวดลอ้มภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 โครงสร้างขององค์กร (Structure) 0.13 4.60 4.60 0.60 0.60 0.00 
S2 กลยุทธ์ขององค์กร  (Strategy) 0.13 4.20 3.40 0.55 0.44 0.10 
S3 ระบบการด าเนินการขององค์กร 
(Systems) 

0.14 4.00 3.60 0.56 0.50 0.06 

S4 ทักษะของบุคลากร (Skills) 0.20 4.60 4.10 0.92 0.82 0.10 
S5 ลักษณะรูปแบบหรือพฤติ
กรรมการบริหารงานของผู้บริหาร 
(Styles) 

0.15 4.20 3.60 0.63 0.54 0.09 

S6 บุคลากรในองค์กร (Staffs) 0.13 4.20 4.20 0.55 0.55 0.00 
S7 ค่านิยมร่วมกัน (Shared value) 0.12 4.20 4.20 0.50 0.50 0.00 

สรุปปัจจัยภายใน 4.30 3.95 0.35 

ตารางที่ 8  การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย X 

น้ าหนัก 
สรุปผล 
(โอกาส-
อุปสรรค รายการปัจจัยสิ่งแวดลอ้มภายใน โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ปัจจัยด้านการเมือง (Political : P) 0.19 4.40 4.60 0.84 0.87 -0.04 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 0.15 4.00 4.40 0.60 0.66 -0.06 
ปัจจัยด้านสังคม  (Social : S) 0.14 3.80 3.80 0.53 0.53 0.00 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological 
: T) 

0.18 4.40 0.00 0.79 0.00 0.79 

ปั จ จั ย ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
(Environmental : E)  

0.18 4.40 4.60 0.79 0.83 -0.04 

ปัจจัยด้านกฎหมาย  (Legal : L) 0.16 4.60 4.60 0.74 0.74 0.00 
สรุปปัจจัยภายนอก 4.29 3.63 0.66 
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2.6 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การประเมินสถานภาพขององค์กรเป็นลักษณะใด ซึ่งมีการแสดง

สถานภาพขององค์กรโดยบ่งบอกถึงเสถียรภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็น

โอกาสและปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์

เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 

2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยสถานภาพรวมส่วนใหญ่มี

ปัจจัยภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อน หากแก้ปัญหาจุดอ่อนของ

องค์กรได้ จะน าไปสู่สถานภาพที่เอื้อและแข็ง (Stars) ได้  ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร (Turnaround) 

3. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่ ภายนอก

องค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัยภายนอกเป็น

โอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรหรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรน าไปสู่สถานภาพที่เอื้อ

และแข็ง (Stars) ได้  ให้ก าหนดกลยุทธ์ปูองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

4. Dog (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยสถานภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่ทั้งปัจจัยภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลวค่อนข้าง

สูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ถึงอาจ

แก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
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แผนภาพที่ 3 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) 

จากแผนภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายในด้านของจุดแข็ง(+4.30) และปัจจัย

ภายนอกด้านโอกาส (+4.29) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยภายในด้านของจุดอ่อน (-3.95) และปัจจัย

ภายนอกด้านอุปสรรค (-3.63) จึงสรุปได้ว่า ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกองตรวจราชการ ส านั กงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในต าแหน่งคือ Stars (เอื้อและแข็ง) องค์กรต้องมุ่งเน้นใช้กลยุทธ์เชิงรุก 

(Aggressive) ในการพัฒนาระบบการตรวจราชการ โดยใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น รักษาความเป็น 

Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอดต่อไป 

2.6.1 พิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis 

การพิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT ANALYSIS โดยการน าความส าคัญของจุดแข็งของ

องค์กร (Strengths : S) จุดอ่อนขององค์กร (Weaknesses : W) โอกาสทางสภาพแวดล้อม (Opportunities : O)  

และอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (Threats : T) จากคะแนนคา่เฉลี่ยมากสุด ๕ อันดับแรก ได้ผลดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 5 อันดับแรก 

S1. การจัดโครงสร้างสายการบัญชาที่ชัดเจน สามารถอ านวยการได้ 
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S3. มีก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานที่ต้องด าเนินการตามวงรอบในปีงบประมาณชัดเจน 

S5. มีระบบ Internet ในหน่วยงาน การใช้งานสามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส 

S6. ผู้บริหารสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนงานด้านต่างๆ 

S8. มีการมอบอ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างชัดเจน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 5 อันดับแรก 

W1. กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างยังไม่เพียงพอ ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

W5. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

W8. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติราชการ 

ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาตนเอง 

W9. บุคลากรบางส่วนมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าค านึงถึงองค์กร ขาดการ

ท างานเป็นทีม 

W4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยส่งผลต่อการโยกย้ายของบุคลากร 

โอกาส (Opportunities) 5 อันดับแรก 

O1. นโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขชัดเจนน าสู่การปฏิบัติ 

O2. สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

O4. มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว น ามา

ประยุกต์ในการปฏิบัติงานขององค์กรได้ 

O5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ท าให้มี

การปรับการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

O6. ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการตรวจราชการ ก าหนดเป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการ

แผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามนโยบาย/

เปูาหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ 
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อุปสรรค (Threats) 5 อันดบัแรก 

T1. มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้ง ท าให้ขาดการต่อเนื่องและความ

ยั่งยืนในการด าเนินงาน 

T6. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลต่อภารกิจขององค์กรเพิ่ม

มากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 

T7. มีการออกประกาศ กฎ ระเบียบอีกจ านวนมาก 

T2. มีการตัดงบประมาณ ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องบริหารจัดการอย่างประหยัด 

T5.การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง 

2.6.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix  

TOWS Matrix เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ เป็น

กลยุทธ์ต่างๆ โดยมีรูปแบบกลยุทธ์ออกมา 4 รูปแบบ เกิดการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายใน ( Internal 

Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วน ามา

วิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ข้ึนมา  

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

 เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็ง (Strengths : S)  และโอกาส (Opportunities : O) จึงเป็นกล

ยุทธ์ที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

 เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อน (Weaknesses : W) และโอกาส (Opportunities : O) จึงเป็น

กลยุทธ์ที่ใช้โอกาสมาแก้ไขหรือกลบจุดอ่อนขององค์กร 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 

เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็ง (Strengths : S)  และอุปสรรค (Threats : T) จึงเป็นกลยุทธ์ที่

แก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 

เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อน (Weaknesses : W) และอุปสรรค (Threats : T) จึงเป็นกลยุทธ์

ที่ตั้งรับจุดอ่อนและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น 
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แผนภาพที่ 4 TOWS Matrix 

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 
 

                      ปัจจัยภายใน 
 
 

 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1.  การจัดโครงสร้างสายการบัญชาที่ชัดเจน 
สามารถอ านวยการได้ 
S3. มีก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน
ที่ต้องด าเนินการตามวงรอบในปีงบประมาณ
ชัดเจน 
S5  .มีระบบ Internet ในหน่วยงาน การใช้
งานสามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส 
S6  .ผู้ บ ริ ห า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนงาน
ด้านต่างๆ 
S8  .มีการมอบอ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่แทน
อย่างชัดเจน 

จุดอ่อน (W) 
W1.ก  .รอบอัตราก าลังตามโครงสร้างยังไม่
เพียงพอ ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
W5. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
W8 . ความทุ่ม เทในการปฏิ บัติงานได้รับ
ผลกระทบจากการขาดความชัด เจนใน
แนวทางปฏิบัติราชการ ท าให้ขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาตนเอง 
W9 . บุคลากรบางส่วนมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองมากกว่าค านึงถึงองค์กร 
ขาดการท างานเป็นทีม 
W4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยส่งผลต่อ
การโยกย้ายของบุคลากร 

โอกาส (O) 
O1 . นโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุข
ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติ 
O2 . สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่
ได้รับเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
O4 . มี การพัฒนาทางด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้การปฏิบัติงานสะดวก

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการ
รูปแบบใหม่ (S1S3S5S6S8O1O2O4O5O6) 
- พัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่
(New Normal) (Digital/Online) 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตรวจราชการ 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO) 
ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพ
ของบุคลากร 
(W1W5W8W9W4O1O2O4O5O6) 
- พัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจราชการ
รูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/ 
Hybrid) 
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รวดเร็ว น ามาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรได ้
O5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 
ท าให้ปรับการท างานเป็นรูปแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) 
O6 . ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการตรวจ
ราชการ ก าหนดเป็นมาตรการส าคัญในการ
บริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติ
ราชการหรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
เ ป็น ไปตามนโยบาย  /เ ปู าหมาย  เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และ
เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ 

- พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ระบบการตรวจราชการ 
-พัฒนาระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุน
การตัดสินใจของผู้ บริหารระดับสู ง (ESS: 
Executive Support System) 
 
 

- พัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปรับตัวหรือ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  
 

อุปสรรค (T) 
T1 . มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล /ผู้บริหาร
และนโยบายบ่อยครั้ ง   ท า ให้ขาดการ
ต่อเน่ืองและความยั่งยืนในการด าเนินงาน 
T6 . สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลต่อภารกิจของ
องค์กร เพิ่ มมากขึ้น  รวมทั้ งหน่วยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค 
T7 . มีการออกประกาศ กฎ ระเบียบอีก
จ านวนมาก 
T2. มีการตัดงบประมาณ ท าให้งบประมาณ
ไม่ เพี ยงพอ ต้อ งบริหารจั ดการอย่ า ง
ประหยัด 
T5. .การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
ยกระดับความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัย
คุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ระบบการตรวจราชการ 
(S1S3S5S6S8T1T6T7T2T5) 
- พัฒนามาตรการความปลอดภัยของโครงข่าย
และข้อมูลระบบการตรวจราชการ 
- จั ดระบบด้ านความมั่ นคงปลอดภั ยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีชั้นความปลอดภัย
ในการเข้าถึงข้อมูล 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจ
ราชการรูปแบบใหม่ 
 (W1W5W8W9W4T1T6T2T5) 
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร 
 

๑.  
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บทที่ 3 

แผนขององค์กร 
3.1 แผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) 

3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDS) 

 วิสัยทัศน์ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 “เป็นองค์กรหลักในการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่มีประสิทธิภาพ” 

 พันธกิจ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

2. ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพือ่ให้เป็นไปตามแผนงาน 

โครงการ และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่ก าหนด 

3. ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรพัยากร โดยให้มีการจัดสรร การเกลี่ยและประสานระหว่างหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง ให้เกิดความประหยัด คุ้มคา่และสมประโยชน์ ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 

4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกจิของส่วนราชการในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

เป้าประสงค ์

1. เป็นองค์กรหลักในการตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 

1. ระบบตรวจราชการมีประสิทธิภาพ  

2. หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

3. เครือข่ายภารกิจการตรวจราชการที่เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

4. ระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการ  
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เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการที่ครอบคลุม   และมี

ประสิทธิภาพ  

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ม ีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองตรวจราชการ 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร 

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 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรภายในกอง

ตรวจราชการ  
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ที่มา : แผนยุทธศาสตร์กองตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

แผนภาพที่ 5 แสดง House Model เชิงกลยุทธ์ 2564 

3.3 แนวทางในการด าเนินการ (WAYS) 

การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) ได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้ง

ภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ 5 อันดับแรก ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อมาวิเคราะห์ทางเลือก

เชิงกลยุทธ์ที่ เป็นไปได้ จากการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ของกองตรวจราชการ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พบว่า อยู่ในต าแหน่งคือ Stars (เอื้อและแข็ง) องค์กรต้องมุ่งเน้นใช้กลยุทธ์เชิงรุก 

(Aggressive) ในการพัฒนาระบบการตรวจราชการ โดยใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น รักษาความเป็น 

Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอดต่อไป ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 เปูาประสงค์ 

9 กลยุทธ์ 13 แผนงาน 20 โครงการ  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม ่

(มี 4 เปูาประสงค์  4 กลยุทธ์  4 แผนงาน  8 โครงการ) 

เปูาประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ของกองตรวจราชการ  

กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/Hybrid)   
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แผนงาน  1. การก าหนดรูปแบบการตรวจราชการด้วยระบบดิจิทัล(Digital) หรือ ผสมผสาน(Hybrid) 

โครงการ  1. พัฒนารูปแบบการตรวจราชการด้วยระบบดิจิทัล (Digital) 

  2. พัฒนาระบบการตรวจราชการแบบผสมผสาน (Hybrid) 

 เปูาประสงค์ที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการที่น่าเชื่อถือและเชื่อมโยงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการ 

แผนงาน  1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการที่น่าเชื่อถือและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ  1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ 

   2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบตรวจราชการ 

เปูาประสงค์ที่ 3 มีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนองและรองรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสารของผู้บริหาร

และประชาชน ในรูปแบบ E-Services และสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน 

กลยุทธ์ที่ 3.  พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของระบบการตรวจราชการ 

แผนงาน  1. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนองและรองรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารและ

ประชาชน ในรูปแบบ E-Services และสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ 

โครงการ  1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน แบบชีวิตวิถีใหม่)New Normal) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุน 

ให้บุคลากรท างานทุกที่ทุกเวลา 

  2. การใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบตรวจ

ราชการผ่านระบบดิจิทัล(Digital) 

 เปูาประสงค์ที่ 4 มีระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: 

Executive Support System) ในการตรวจราชการทั้งแบบ Online/Onsite/Hybrid 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 

ระดับสูง (ESS: Executive Support System)  

แผนงาน 1. ระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: 

Executive Support System)  ในการตรวจราชการทั้งแบบ Online/Onsite/Hybrid 

โครงการ  1. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support 

System) ด้านระบบการตรวจราชการ 

   2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการบริการระบบตรวจราชการออนไลน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากร 

(มี 2 เปูาประสงค์  2 กลยุทธ์  4 แผนงาน  5 โครงการ) 

เปูาประสงค์ที่ 1  มีวัตกรรมระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) (Digital/Online/Hybrid)  

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/Hybrid) 

แผนงาน  1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร/ทีมนิเทศ ในเรื่องระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่

(New Normal) (Digital/Online/Hybrid) 

โครงการ  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ทีมนิเทศ ในระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) 

 2. พัฒนาโมเดลต้นแบบ ระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/ 

Hybrid) 

เปูาประสงค์ที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

แผนงาน   1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ  

  2. อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับภารกิจ 

โครงการ  1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 

   2. อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะตามภารกิจ 

    3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านระบบตรวจราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความปลอดภัยเพื่อปูองกันภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ระบบการตรวจราชการ 

(มี 2 เปูาประสงค์ 2 กลยุทธ์  3 แผนงาน  4 โครงการ) 

 เปูาประสงค์ที่ 1 มีมาตรการความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

 กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนามาตรการความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

แผนงาน  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัยทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

  2. พัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติของการเข้าถึงข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

  โครงการ  1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านดิจิทัล (Digital) 

  2. พัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกองตรวจราชการ 
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 เปูาประสงค์ที่ 2 มีระบบชั้นของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

กลยุทธ์ที่ 2. จัดระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีชั้นความปลอดภัยใน

การเข้าถึงข้อมูล 

แผนงาน  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบชั้นของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

 โครงการ  1. พัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกองตรวจราชการ 

    2. ศึกษาการจัดท าข้อมูลเปิด (Open Data) ของระบบการตรวจราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสนับสนุน

การตรวจราชการรูปแบบใหม่ 

(ม ี1 เปูาประสงค์  1 กลยุทธ์  2 แผนงาน  3 โครงการ) 

เปูาประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะตามระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร 

แผนงาน  1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร/ทีมนิเทศ ในเรื่องระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่

(New Normal) (Digital/Online/ Hybrid) 

   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านระบบตรวจราชการส าหรับ

บุคลากรกองตรวจราชการ 

โครงการ  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ทีมนิเทศ ในระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New 

Normal) 

    2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านระบบตรวจราชการ 

    3. อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านระบบตรวจราชการส าหรับบุคลกร 

3.4 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) 

 3.4.1 นโยบายหลัก  

“เป็นองค์กรหลักในการตรวจราชการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการจัดระบบสุขภาพที่ยั่งยืน” 

3.4.2 เป้าประสงค ์

1. เป็นองค์กรหลักในการตรวจราชการรูปแบบใหมท่ี่มีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
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4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสม 

3.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์  

จากการประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) ในบทที่ 2 

องค์กรอยู่ในสถานภาพของ Stars (เอื้อและแข็ง) ที่ต้องมุ่งเน้นก าหนดการใช้กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive) ใน

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ใช้จุดแข็งร่วมกับ

โอกาส ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่  

 2. ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากร 

 3. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับความปลอดภัยเพื่อปูองกันภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของระบบการตรวจราชการ 

 4. ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสนับสนุน

การตรวจราชการรูปแบบใหม่ 

ตารางที่ 10 แผนปฏิบัติการ ด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม ่

เปูาประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ของกองตรวจราชการ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/Hybrid) 

แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1. ก า ร ก า ห น ด
รูปแบบการตรวจ
ราชการด้วยระบบ
ดิจิทัล(Digital) หรือ 
ผสมผสาน(Hybrid) 

- กองตรวจราชการ
มีฐานข้อมูลรองรับ
ระบบตรวจราชการ 
ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ฐานข้อมูลหลักของ 

หหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนารูปแบบการ
ตรวจราชการด้ วย
ระบบดิจิทัล (Digital) 

     กตร./กรม
ต่างๆ 

2.พัฒนาระบบการ      
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- มีระบบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
รองรับการใช้งานใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ตรวจราชการแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม ่

เปูาประสงค์ที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการที่น่าเชื่อถือและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการ 

แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ตรวจราชการที่
น่ า เ ชื่ อ ถื อ แ ล ะ
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- มีระบบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
รองรับการใช้งาน 

1. จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการ
บริหารจัดการและการ
ให้บริการ 

     ง า น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
แ ล ะ ก ลุ่ ม
ยุทธศาสตร์  
ของ กตร. 2.พัฒนาโครงสร้ าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการ
เปลี่ ยนแปลงข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
ตรวจราชการ  

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม ่

เปูาประสงค์ที่ 3 มีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนองและรองรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสารของ 
ผู้บริหารและประชาชน ในรูปแบบ E-Services และสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของระบบการตรวจราชการ 

แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1.พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อตอบสนอง
และรองรับการ
ติดตาม ข้อมูล

- มีระบบ
แอปพลิเคชั่นผ่าน
มือถือ 
- มีระบบเว็บไซต์ที่

1. ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปฏิบัติงาน แบบชีวิต
วิถีใหม่(New Normal) 
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

     กตร./กรม
ต่างๆ /
หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค 
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ข่าวสารของ 
ผู้บริหารและ
ประชาชน ในรูปแบบ 
E-Services และ
สามารถให้บริการ
ผ่านแอปพลิเคชั่นมือ
ถือ 
 

เชื่อมโยงข้อมูลทุก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่อัพเดท
เรียลไทม ์

สนับสนุน ให้บุคลากร
ท างานทุกที่ทุกเวลา 

2.การใช้นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่ อ
สนับสนุนระบบตรวจ
ราชการผ่ านระบบ
ดิจิทัล(Digital) 

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม ่

เปูาประสงค์ที่ 4 มีระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง  (ESS : Executive 
Support System) ในการตรวจราชการทั้งแบบ Online/Onsite/Hybrid 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับสูง  (ESS : 
Executive Support System) 

แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1.ระบบแดชบอร์ด 
(Dashboard)สนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง (ESS : 
Executive Support 
System) ในการตรวจ
ราชการทั้งแบบ 
Online/Onsite/Hybrid 

- มีระบบแดชบอร์ด 
(Dashboard) 
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง 
(ESS : Executive 
Support System) 

1. พัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูง 
(ESS : Executive 
Support System)
ด้านระบบการตรวจ
ราชการ 

     กตร./กรม
ต่างๆ 

๒.พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีส าหรับ
การบริการระบบตรวจ
ราชการออนไลน์  

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากร 

เปูาประสงค์ที่ 1 มีวัตกรรมระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/ Hybrid) 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/ Hybrid) 
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แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1.สร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากร/ทีมนิเทศ ใน
เรื่องระบบการตรวจ
ราชการรูปแบบใหม่
(New Normal) 
(Digital/Online/ 
Hybrid) 

- บุคลากร/ทีม
นิเทศ มีความรู้
ความเข้าใจระบบ
การตรวจราชการ
รูปแบบใหม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- มีเขตสุขภาพ
ต้นแบบของระบบ
การตรวจราชการ
รูปแบบใหม่(New 
Normal) 

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ทีมนิเทศ ใน
ร ะ บ บ ก า รต ร ว จ
ราชการรูปแบบใหม่
(New Normal) 

     กตร./กรม
ต่างๆ 

2. พัฒนาโมเดล
ต้นแบบ ระบบการ
ตรวจราชการรูปแบบ
ใหม่(New Normal) 
(Digital/Online/ 
Hybrid) 

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากร 

เปูาประสงค์ที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1.ปรับโครงสร้างองค์กร
ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจ  
2.อบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.พัฒนาบุคลากรให้มี
องค์ความรู้ที่เหมาะสม
กับภารกิจ 

- ระดับความพึ ง
พอใจของบุคลากร 
- บุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สมรรถนะตาม
ภารกิจที่เหมาะสม 

1. ปรับโครงสร้างองค์กร
ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจ 

     งานพั ฒนา
ทรั พยากร
บุคคล ของ 
กตร. 

2.  อ บ ร ม พั ฒ น า
สมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสมรรถนะตาม
ภารกิจ 

     

3. พัฒนาระบบการ
จั ดการความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ระบบตรวจราชการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความปลอดภัยเพื่อปูองกันภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ระบบการตรวจราชการ 
เปูาประสงค์ที่ 1 มีมาตรการความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูลระบบการตรวจราชการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรการความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ใ ห้ มี ค ว า ม มั่ น ค ง
ปลอดภัย ทันสมัยทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาระบบตรวจจับ
ความผิดปกติของการ
เข้าถึงข้อมูลระบบการ
ตรวจราชการ  

- มี ระบบความ
ปล อด ภั ย ข อ ง
โค ร งข่ า ยและ
ข้อมูลระบบการ
ตรวจราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 
- มีความเชื่อมโยง
ของ เครื อข่ า ย
ร ะ บ บ ค ว า ม
ปลอดภัย 

1. ปรับปรุงและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ ของ
ระบบรั กษาความ
ปลอดภัยทางด้ าน
ดิจิทัล (Digital) 

     งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
และกลุ่ม
ยุทธศาสตร ์ 
ของ กตร./ 
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
กระทรวง
สาธารณสุข 
 

2. พัฒนาระบบพิสูจน์
ตัวตนในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศของ
กองตรวจราชการ 
 

     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความปลอดภัยเพื่อปูองกันภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ระบบการตรวจราชการ 
เปูาประสงค์ที่ 2 มีระบบชั้นของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลระบบการตรวจราชการ 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีชั้นความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 

แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบชั้ นของความ
ปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูลระบบการตรวจ
ราชการ 
 

- มี ระบบชั้นของ
ความปลอดภัยใน
การเข้าถึงข้อมูล
ระบบการตรวจ
ราชการ 
 

1. พัฒนาระบบพิสูจน์
ตัวตนในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศของ
กองตรวจราชการ 

     งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
แ ล ะ ก ลุ่ ม
ยุ ทธศาสตร์  
ของ กตร./ 
ศู น ย์



49 
 

 

2. ศึ กษาการจัดท า
ข้อมูลเปิด (Open 
Data) ของระบบการ
ตรวจราชการ 

     เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่ อสาร 
ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจ
ราชการรูปแบบใหม ่

เปูาประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะตามระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม ่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร 

แผนงาน ตัวชี้วดั โครงการ 
ปีด าเนินการ หน่วย

รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 
1.สร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากร/ทีมนิเทศ ใน
เรื่ องระบบการตรวจ
ราชการรู ปแบบใหม่
(New Normal)  
(Digital/Online/Hybrid) 
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการ
ความรู้ด้านระบบตรวจ
ราชการส าหรับบุคลากร
กองตรวจราชการ 

- บุ คลากร/ที ม
นิ เทศ มีความรู้
ความเข้าใจระบบ
การตรวจราชการ
รูปแบบใหม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้มี 
ความรู้และทักษะ 
ตามมาตรฐาน 
ด้านดิจิทัล (Digital 
literacy)  

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ทีมนิเทศ ใน
ร ะ บ บ ก า รต ร ว จ
ราชการรูปแบบใหม่
(New Normal) 

     งานพั ฒนา
ทรั พยากร
บุคคล ของ 
กตร. 

2. พัฒนาระบบการ
จั ดการความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ระบบตรวจราชการ 

     

3.  อ บ ร ม ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้ด้าน
ระบบตรวจราชการ
ส าหรับบุคลากร 
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แผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2566  –  2570 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ 13 แผนงาน 

20 โครงการ  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม ่

(มี 4 เปูาประสงค์  4 กลยุทธ์  4 แผนงาน  8 โครงการ) 

เปูาประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ของกองตรวจราชการ  

กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/Hybrid)   

แผนงาน  1. การก าหนดรูปแบบการตรวจราชการด้วยระบบดิจิทัล(Digital) หรือ ผสมผสาน(Hybrid) 

โครงการ  1. พัฒนารูปแบบการตรวจราชการด้วยระบบดิจิทัล (Digital) 

  2. พัฒนาระบบการตรวจราชการแบบผสมผสาน (Hybrid) 

 เปูาประสงค์ที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการที่น่าเชื่อถือและเชื่อมโยงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการ 

แผนงาน  1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจราชการที่น่าเชื่อถือและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ  1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ 

   2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบตรวจราชการ 

เปูาประสงค์ที่ 3 มีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนองและรองรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสารของผู้บริหาร

และประชาชน ในรูปแบบ E-Services และสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน 

กลยุทธ์ที่ 3.  พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของระบบการตรวจราชการ 

แผนงาน  1. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบสนองและรองรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารและ

ประชาชน ในรูปแบบ E-Services และสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ 

โครงการ  1. สนับสนุนการปฏิบัติงาน แบบชีวิตวิถีใหม่)New Normal) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุน 

ให้บุคลากรท างานทุกที่ทุกเวลา 

  2. การใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบตรวจ

ราชการผ่านระบบดิจิทัล(Digital) 

 เปูาประสงค์ที่ 4 มีระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: 

Executive Support System) ในการตรวจราชการทั้งแบบ Online/Onsite/Hybrid 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 

ระดับสูง (ESS: Executive Support System)  

แผนงาน 1. ระบบแดชบอร์ด (Dashboard) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: 

Executive Support System)  ในการตรวจราชการทั้งแบบ Online/Onsite/Hybrid 

โครงการ  1. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (ESS: Executive Support 

System) ด้านระบบการตรวจราชการ 

   2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการบริการระบบตรวจราชการออนไลน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากร 

(มี 2 เปูาประสงค์  2 กลยุทธ์  4 แผนงาน  5 โครงการ) 

เปูาประสงค์ที่ 1  มีวัตกรรมระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) (Digital/Online/Hybrid)  

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/Hybrid) 

แผนงาน  1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร/ทีมนิเทศ ในเรื่องระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่

(New Normal) (Digital/Online/Hybrid) 

โครงการ  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ทีมนิเทศ ในระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) 

 2. พัฒนาโมเดลต้นแบบ ระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) (Digital/Online/ 

Hybrid) 

เปูาประสงค์ที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้ปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

แผนงาน   1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ  

  2. อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับภารกิจ 

โครงการ  1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 

   2. อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะตามภารกิจ 

    3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านระบบตรวจราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความปลอดภัยเพื่อปูองกันภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ระบบการตรวจราชการ 

(มี 2 เปูาประสงค์ 2 กลยุทธ์  3 แผนงาน  4 โครงการ) 
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 เปูาประสงค์ที่ 1 มีมาตรการความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

 กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนามาตรการความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

แผนงาน  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัยทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

  2. พัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติของการเข้าถึงข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

  โครงการ  1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านดิจิทัล (Digital) 

  2. พัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกองตรวจราชการ 

 เปูาประสงค์ที่ 2 มีระบบชั้นของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

กลยุทธ์ที่ 2. จัดระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีชั้นความปลอดภัยใน

การเข้าถึงข้อมูล 

แผนงาน  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบชั้นของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลระบบการตรวจราชการ 

 โครงการ  1. พัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของกองตรวจราชการ 

    2. ศึกษาการจัดท าข้อมูลเปิด (Open Data) ของระบบการตรวจราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสนับสนุน

การตรวจราชการรูปแบบใหม่ 

(มี 1 เปูาประสงค์  1 กลยุทธ์  2 แผนงาน  3 โครงการ) 

เปูาประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะตามระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร 

แผนงาน  1. สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร/ทีมนิเทศ ในเรื่องระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่

(New Normal) (Digital/Online/ Hybrid) 

   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านระบบตรวจราชการส าหรับ

บุคลากรกองตรวจราชการ 

โครงการ  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ทีมนิเทศ ในระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New 

Normal) 

    2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านระบบตรวจราชการ 

    3. อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านระบบตรวจราชการส าหรับบุคลกร



53 
 

 

3.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
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วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่มีประสิทธิภาพ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
มพั

นธ
กิจ
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คุณ
ภา

พก
าร

ให
้บร

ิกา
ร 

(S
) 

ปร
ะส

ิทธ
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ัดก
าร

 (M
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ค์ก
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(C
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R1 ประสิทธิภาพของระบบการตรวจ

ราชการรูปแบบใหม่(New Normal) 

R2 ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและ

ศักยภาพของบุคลากร 

R3 ยกระดับความปลอดภัยเพื่อปูองกัน

ภั ย คุ ก ค า ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

R4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

R1.1 พัฒนาระบบการตรวจราชการ

รูปแบบใหม่ (New Normal) 

R2.1 พัฒนานวัตกรรมระบบการ

ตรวจราชการรูปแบบใหม่ (New 

R3.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้าง

พื้นฐานให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

R4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้านความรู้และสมรรถนะ 

S1 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

S3 พัฒนาระบบแดชบอร์ด สนับสนุน

การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 

ระดับสูง 

S4  พัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานให้

เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี 

S5 จัดระบบให้มีชั้นความปลอดภัย

ในการเข้าถึงข้อมูล 

 

S2  พัฒนานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

M1 พัฒนาโมเดลต้นแบบ ระบบการตรวจราชการ

รูปแบบใหม)่ (Digital/Online/ Hybrid) 

 

C1 พัฒนาระบบการตรวจราชการแบบ

ผสมผสาน (Hybrid) 

M5 ระบบแดชบอร์ด (Dashboard)ที่

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ระดับสูง 

C3 พัฒนาศักยภาพละสมรรถนะ

บุคลากร/ทีมนิเทศ 

M4  ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 

M2 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัย

ด้านดิจิทัล (Digital) 

C2 อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

ระบบการตรวจราชการ 

M3 พัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติของการ

เข้าถึงข้อมูลระบบตรวจราชการ 

M6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

M7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
4.1 สรุปภาพรวมของการศึกษา 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจ

ราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นการจัดท าโดยศึกษาค้นคว้า

และวิเคราะห์เน้ือหาความเชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ.2560 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 

2565 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นแนวทาง

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติ ผลจากการประเมินสภาวะ

แวดล้อมภายในและภายนอก พบว่าต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกองตรวจราชการ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสถานภาพของ Stars (เอื้อและแข็ง) โดยของกองตรวจราชการต้อง

มุ่งเน้นใช้กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ในการพัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่

(New Normal) ซึ่งควรใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นพัฒนาระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่

(New Normal) เพื่อเป็นกองตรวจราชการอัจฉริยะและทันสมัย 

  แผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ 

13 แผนงาน 20 โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับสมรรถนะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความปลอดภัยเพื่อปูองกันภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของระบบการตรวจราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการรูปแบบใหม่ 
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4.2 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการรูปแบบใหม่(New Normal) ของ

กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติ

และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

 4.2.1  ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการ

รูปแบบใหม่ (New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างเป็นระบบ

ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะท างานด้านต่างๆ และขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติงาน

ประสานสอดคล้อง 

 4.2.2 สร้างความเข้าใจเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการตรวจราชการ

รูปแบบใหม่(New Normal) ของกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แก่บุคลากร

กองตรวจราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรมต่างๆ ให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการ

ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้มีความรู้ 

ความสามารถและความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองระบบการตรวจราชการรูปแบบใหม่ 

4.2.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สนับสนุนให้มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ

สนับสนุนให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างขวัญก าลังใจที่ดี 

4.2.5 ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี วางแผน ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การน าแผนไปสู่

การปฏิบัติ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  
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