แนะนำ เวปเพจ “ระบบกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน ” ปี 2560 (รอบที2่ )
สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข
สำหรับผู้ใช้งำน (User)
.........................................................................................................................
หลักกำรสำคัญ
สำนั กตรวจและประเมิ นผล มี บทบำทสำคั ญ ในด้ำ นสนั บสนุ นกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวง และสำธำรณสุขนิเทศก์ และได้พัฒนำระบบตรวจรำชกำรและนิเทศงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลตำมแผนกำรตรวจรำชกำร มำโดยตลอด ในปี 2560 จึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรสร้ำงเวป
เพจ “ระบบตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” มำสนับสนุนงำนตรวจรำชกำรและนิเทศงำนเขตสุขภำพที่ 1-12 เพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรขั้นตอนก่อนกำรกำรตรวจรำชกำรฯ ขณะตรวจรำชกำร และหลังกำรตรวจรำชกำร
โดยมุ่งเน้น กำรลดขั้นตอน อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้นิเทศงำน และหน่วยรับกำรนิเทศงำน กำรกำกับติดตำมผล
กำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน
กำรเข้ำสู่เวปเพจ
ท่ำนสำมำรถเข้ำสู่เวปเพจได้ที่ URL http://planfda.fda.moph.go.th/newplan/mh/
หน้าแรก ท่ำนจะพบเมนูหลัก ดังภำพ

-เมนูหลัก “เขตสุขภำพที่..” 1-12 เป็นเมนูที่ทั้ง User และ Admin ของแต่ละเขตสุขภำพ เข้ำไปทำงำน
ในขั้นตอนก่อนกำรตรวจรำชกำร และขณะตรวจรำชกำร และเสร็จสิ้นกำรตรวจรำชกำร
-เมนู ห ลั ก “สรุ ป ผลกำรตรวจรำชกำรระดั บ จัง หวั ด (ตก.1)” เป็ น เมนู ที่แ สดงรำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำรรระดับจังหวัดของแต่ละเขต ตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่กำหนด โดยเชื่อมโยงจำกเมนู “เขตสุขภำพที่
...”1-12
-เมนูหลัก “สรุปผลกำรตรวจรำชกำรระดับเขต (ตก.2)” เป็นเมนูที่แสดงรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
ภำพรวมระดับเขตสุขภำพ ของแต่ละประเด็นกำรตรวจรำชกำร โดยเชื่อมโยงจำกเมนู “เขตสุขภำพที่...”1-12
-เมนูหลัก “สรุปผลกำรตรวจรำชกำรระดับกระทรวง เป็นเมนูที่แสดงรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
ภำพรวมระดับกระทรวง ของแต่ละประเด็นกำรตรวจรำชกำร โดยทีมเลขำนุกำร ของคณะกรรมกำรกำหนดแผน
และติดตำมประเมินผลกำรตรวจรำชกำรระดับกระทรวง (คกต.) หรือเจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มพัฒนำระบบตรวจรำชกำร
และนิเทศงำน สำนักตรวจและประเมินผล จะเป็นผู้ Upload file

เมนูหลัก “เขตสุขภำพที.่ ..” 1-12 เมื่อกดเลือกเขตสุขภำพ จะประกอบด้วยเมนูย่อย 6 เมนูย่อย ดังภำพ

-เมนูย่อย “หนังสือเชิญ&กำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” (กล่องสีแดง) ผู้ใช้ (User) สำมำรถเข้ำ
ไป Download หนังสือเชิญ/หนังสือแจ้งกำหนดกำร และกำหนดกำรตรวจรำชกำรรำยจังหวัด ตรงคำว่ำ “เอกสำร
PDF” ดังภำพ

ทั้งนี้ Admin ประจำเขตสุขภำพ จะต้องเป็นผู้ Upload เรียบร้อยก่อนแล้ว
- เมนูย่อย “แนวทำงกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” (กล่องสีม่วง) ภำยในเมนูนี้จะแสดง 6 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่ 1 “สรุปแผนกำรตรวจฯปี 60” จะแสดงเอกสำรสรุปประเด็นกำรตรวจรำชกำร ตำม
แผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุ ข ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 ของคณะที่ 1-5 ซึ่ ง มี หั ว ข้ อ
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร KPI ตรวจรำชกำร 43 ตัว/KPI Service Plan 32 ตัว และชื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

หัวข้อที่ 2 “กำรกำหนดตัวเลขหัวกำกับข้อประเด็น” เพื่อให้ทุกเขตสุขภำพใช้เป็นแนวทำงในกำร
เลือกหัวข้อ เรื่องประเด็นในกำรนิเทศงำนในขั้นตอนกำรลงทะเบียน และหรือ กำหนดชื่อไฟล์ ตก.1 ตก.2 กรณีที่
กำหนดเป็นตัวเลขในกำร Upload และเพื่อกำรสื่อสำรที่ตรงกัน อย่ำงไรก็ตำมท่ำนอำจมีกำรตั้งชื่อไฟล์เป็นอย่ำง
อื่น เช่นภำษำอังกฤษ เป็นต้น
หัวข้อที่ 3 “คำสั่งคณะตรวจรำชกำร” เป็นคำสั่งที่แต่งตั้งระดับเขต หรือเป็นกำรรวบรวมคำสั่งผู้
นิเทศระดับเขต
หัวข้อที่ 4 “แบบรำยงำนกำรตรวจฯ” เป็นแบบรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรทั้ง ตก.1 และ ตก.2
รำยประเด็นกำรตรวจรำชกำร ประจำปี 2560 ในรูปแบบ Word ผู้นิเทศงำนสำมำรถ Download ไปใช้ได้เลย
หัวข้อที่ 5 “แนวทำงกำรตรวจฯ เขตสุขภำพที่ ” จะเป็นแนวทำงกำรตรวจรำชกำรที่ แต่ละเขต
สุขภำพกำหนดขึ้น และได้ประกำศหรือชี้แจงให้ทรำบทั่วกัน รำยละเอียดขึ้นอยู่แต่ละเขตกำหนด
หัวข้อที่ 6 “รำยชื่อผู้รับผิดชอบของจังหวัด ” จะเป็นเอกสำรที่แสดงรำยชื่อผู้ รับผิดชอบตำม
หัวข้อ หรือประเด็นกำรตรวจรำชกำรของจังหวัด เพื่อให้ผู้นิเทศได้รับทรำบและสื่อสำร กรณีมีข้อสงสัย หรือติดตำม
ข้อมูลกำรตรวจรำชกำร เช่น ติดตำม/ตรวจสอบ/สอบทำน ข้อมูลกำรสรุปตรวจรำชกำรรอบ 6 เดือน และรอบ 9
เดือน เป็นต้น
-เมนูย่อย “แบบแจ้งกำรเข้ำร่วมตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” (กล่องสีดำ)

สาหรับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน :เป็นกำรลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์ หรือควำมต้องกำรในกำร
เข้ำร่วมคณะตรวจรำชกำรและนิเทศงำนตำมกำหนดในแต่ละจังหวั ด ในเขตและประเด็นที่รับผิดชอบ ควำม
ต้องกำรรถยนต์ รับ-ส่ง สนำมบิน (สำหรับเขตที่ต้องเดินทำงโดยเครื่องบิน) ดูรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำร
ลงทะเบียนได้ที่ไฟล์เอกสำร “ขั้นตอนกำรลงทะเบียนแจ้งกำรเข้ำร่วมตรวจรำชกำรและนิเทศงำนเขตสุขภำพ”
ส่งให้หัวหน้ำกลุ่มตรวจรำชกำรเขตทุกเขตแล้ว
-เมนูย่อย “รำยชื่อคณะตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” (กล่องสีเหลืองส้ม) จะปรำกฎรำยละเอียดดังภำพ
ข้ำงล่ำง

คำอธิบำย
หัวข้อเมนู “ภำพรวมทั้งหมด” ของแต่ละจังหวัด จะแสดงรำยชื่อคณะตรวจรำชกำรและนิเทศงำน จำนวน
ผู้เข้ำร่วมตรวจรำชกำรทั้งหมด และในแต่ ละวันของกำหนดกำร ผู้รับผิดชอบตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรทั้ง 5
คณะ จำนวนผู้ที่ต้องกำรรถยนต์รับ-ส่งสนำมบิน
ส ำหรั บ ผู้ นิ เ ทศงำน : สำมำรถตรวจสอบควำมครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของกำรลงทะเบี ย นฯ หำกต้ อ งกำร
ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ติดต่อ Admin ประจำเขตสุขภำพ (หัวหน้ำกลุ่มตรวจรำชกำรเขตสุขภำพ)
สำหรับหน่วยรับกำรนิเทศ : เป็นกำรรับทรำบจำนวนผู้นิเทศงำนที่เข้ำร่วมคณะตรวจรำชกำรฯ ในแต่ละ
วันตำมกำหนดกำรฯ ชื่อผู้นิเทศงำนรำยคณะรำยประเด็นกำรตรวจรำชกำร จำนวนและรำยชื่อผู้ที่ต้องกำรรถยนต์
รับ–ส่ง สนำมบิน เพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้นิเทศงำน
สำหรับประธำนหรือเลขำคณะ : สำมำรถตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของรำยชื่อผู้นิเทศงำนในคณะ
และประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่รบั ผิดชอบ อันจะนำไปสู่กำรนัดแนะ/ติดตำมงำน ในกำรตรวจรำชกำรฯ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ประจำเขตสุขภำพ : รับทรำบและประสำนกำรเดินทำงของผู้นิเทศงำนจำกส่วนกลำง
และประสำนจังหวัดเพื่ออำนวยควำมสะดวก นอกจำกนี้ยังช่วยประธำนคณะ/เลขำคณะ ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของผู้นิเทศตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร และช่วยติดตำมกำรแจ้งลงทะเบียน หรือเป็น Admin เพื่อแก้ไ ข
ปรับเปลี่ยนตำมทีผ่ ู้นิเทศงำนแจ้ง/ร้องขอ
หัวเมนู “รำยชื่อสำหรับแนบหนังสือแจ้งกำหนดกำร” เมื่อผู้นิเทศงำนทุกท่ำนลงทะเบียนแจ้งเข้ำร่วมกำร
ตรวจรำชกำรแล้ว ท่ำนสำมำรถพิมพ์ บัญชีรำยชื่อที่มีชื่อท่ำน แนบหนั งสือขออนุมัติไปรำชกำร/เบิกจ่ำยกำรไป
รำชกำรจำกต้นสังกัด โดยกดเลือกจังหวัด แล้วกดพิมพ์รำยชื่อ (แถบเมนูสีเขียว)
-เมนูย่อย “เอกสำรประกอบกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” (กล่องสีเขียว)

หมำยถึง เอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนของสำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัด
โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป คปสอ.(สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ+โรงพยำบำลชุมชน) และ รพสต. โดย
จังหวัดจะรวบรวมแล้ว Upload ขึ้นเวปไซต์ของจังหวัด หรือที่อยู่อื่นๆ แล้วส่งลิงค์ที่อยู่ดักล่ำวให้หัวหน้ำกลุ่มตรวจ
รำชกำรเขต หรือ Admin เขต วำงลิ้งค์ในเวปเพจ “ระบบตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” โดยปกติ จังหวัดจะ
สำมำรถ Upload file ก่อนกำหนดกำรตรวจรำชกำร 3 วันทำกำร ทั้งนี้ บำงเขตสุขภำพอำจ Upload Pdf file ได้
ด้วย เนื่องจำกหน้ำ Admin สำมำรถดำเนินกำรได้ทั้ง สองแบบ
หมำยเหตุ กำรวำงลิงค์นั้น จังหวัดสำมำรถ Upload ได้หลำยไฟล์ ได้ทั้ง ppt. word excel pdf.และปรับเปลี่ยน
ข้อมูลได้จนถึงวันตรวจรำชกำร และสะดวกต่อผู้นิเทศในกำรนำไฟล์ไปใช้ ฯลฯ
สำหรับรำยละเอียดขั้นตอนกำร Upload หรือ Link นั้น ได้ส่งไฟล์เอกสำรให้หัวหน้ำกลุ่มตรวจรำชกำร
เขตสุขภำพ ผู้ทำหน้ำที่ Admin เรียบร้อยแล้ว

- เมนูย่อย “สรุปผลกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” (กล่องสีแดง) เมือ่ คลิ๊ก จะพบหน้ำเพจดังภำพ

ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ
ส่วนที่ 1 เป็นรำยงำนสรุปผลกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนรำยจังหวัด สำมำรถดูได้ทั้ง Executive
summary รำยคณะ , นำเสนอสรุปผลกำรตรวจฯรำยคณะ , รำยงำนสรุปผลกำรตรวจฯ ตก.1 คณะที่ 1-4 , ข้อ
สั่งกำรและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรฯ ,PPR (สำหรับกำรตรวจรำชกำรแบบบรณำกำรฯ) กำร Upload file
โดยเลขำนุกำรคณะ หรือผู้ที่ประธำนคณะมอบหมำย หรือตำมที่ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมอบหมำย และเข้ำระบบ
เพื่อ Log in (มีUser name และ Password) สำหรับรำยละเอียดขั้นตอนกำร Upload ได้จัดทำไฟล์อธิบำยมอบ
ให้หัวหน้ำกลุ่มตรวจรำชกำรเขตสุขภำพ (Admin) เรียบร้อยแล้ว และถ้ำ Upload ได้ก่อนวันสรุปตรวจรำชกำรใน
แต่ละจังหวัด ผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกคน จะสำมำรถเปิดดูไฟล์กำรนำเสนอและไฟล์สรุปตรวจฯ บนสมำร์ทโฟน ไป
พร้อมๆกับผู้นำเสนอได้เลย (Paper Less) ไฟล์ที่ Upload แล้ว ปรำกฎไอคอน ในคอลัมน์ “ไฟล์” ดังรูป
สำมำรถคลิ๊กเปิดไฟล์ได้ ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนแจ้งจังหวัดนำไปดำเนินกำร

ส่วนที่ 2 ลักษณะคล้ำยกับส่วนที่ 1 แต่เป็นกำรสรุปผลกำรตรวจรำชกำรระดับเขต คือ เสร็จสิ้นกำรตรวจ
รำชกำรในเขตครบทุกจังหวัดแล้ว และใช้ข้อมูล ณ 9 เดือน เพื่อสรุปผลกำรตรวจรำชกำรฯ ตำมประเด็นกำรตรวจ
รำชกำร (ตก.2)

เมนูหลัก “สรุปผลกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด (ตก.1)” เป็นเมนูที่แสดงรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรรระดับ
จังหวัดของแต่ละเขต ตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่กำหนด โดยเชื่อมโยงจำกเมนู “เขตสุขภำพที่...”1-12
ใช้สำหรับกำรติดตำมตรวจสอบกำรรำยงำนสรุปผลกำรตรวจรำชกำรรำยประเด็น รำยจังหวัดของแต่ละเขต ตำม
กำหนดเวลำของกลุ่มพัฒนำระบบกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน สำนักตรวจและประเมินผล และหรือแจ้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง เพื่อรวบรวมรำยประเด็นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์
ผลกำรตรวจรำชกำรรำยรอบ (รอบที2่ )

กำร monitor โดยกำร คลิ๊ก “สรุปผลกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด (ตก.1)” (กล่องสีฟ้ำ) แล้วเลือกเขต
เพื่อตรวจสอบหรือกำรใช้ข้อมูล

จำกภำพข้ำงบน เขตตรวจรำชกำรที่ 6 ณ วันที่ 2 มิถุนำยน 2560 ได้ Upload file จำนวน 3 จังหวัด
ตำมกำหนดกำร โดยจะปรำกฎไอคอน
ดังภำพข้ำงบน หำกเลยกำหนดระยะเวลำ จะมีกำรติดตำมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เมนูหลัก “สรุปผลกำรตรวจรำชกำรระดับเขต (ตก.2)” (กล่องสีเหลือง) เป็นเมนูที่แสดงรำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำรภำพรวมรำยเขตสุขภำพ ของแต่ละประเด็นกำรตรวจรำชกำร โดยเชื่อมโยงจำกเมนู “เขตสุขภำพที่...”112 ซึ่งเป็นกำรส่งข้อมูลสรุปผลกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนหรือ ตก.2 ให้กับกลุ่มพัฒนำระบบกำรตรวจ
รำชกำรและนิเทศงำน เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง และแจ้งให้หน่วยงำนในระดับกระทรวง ที่รับผิดชอบ
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร เข้ำมำ Download ข้อมูล นำไปวิเครำะห์ สรุปนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรกำหนด
แผนและติดตำมประเมินผลกำรตรวจรำชกำร (คกต.) เพื่อเตรียมนำเสนอผู้บริหำรหรือที่ประชุมสรุปผลกำรตรวจ
รำชกำรและนิเทศงำนระดับกระทรวงพิจำรณำต่อไป

จำกภำพ หำกเขตสุขภำพใด ส่ง (Upload) ข้อมูลสรุปผลกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนภำพรวมระดับ
เขต รอบที่ 2 หรือ ตก.2 เรียบร้อยแล้ว จะปรำกฎไอคอน
ในคอลัมน์ของแต่ละเขต ตำมประเด็นกำรตรวจ
รำชกำร ส่วนกลำงสำมำรถตรวจสอบข้อมูล และ Download ได้จำกหน้ำนี้
เมนูหลัก “สรุปผลกำรตรวจรำชกำรระดับกระทรวง (ตก.2)” (กล่องสีขำว) เป็นกำรแสดงรำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำรระดับกระทรวง ที่ผู้รับผิดชอบระดับกระทรวง ได้นำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนระดับ
เขต ทั้ง 12 เขต ไปประกอบกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน โดยใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือนเป็นหลัก และผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกำหนดแผนและติดตำมประเมินผลกำรตรวจรำชกำรระดับกระทรวง (คกต.) เรียบร้อย
แล้ว และได้Upload file เข้ำเวปเพจ “ระบบกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน” แล้ว สำมำรถแจ้งผู้เข้ำร่วมประชุม
สรุปผลกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนระดับกระทรวง ประจำปี 2560 เปิดไฟล์ และDownload file ได้
.........................................................................

