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แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตร ี
     และเด็กปฐมวัย 
 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2) มีการจดัการการตั้งครรภเ์สี่ยง และลดปัจจยัเสีย่งอย่างมีคุณภาพ 
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)     
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง (PPH, PIH) 

กรมอนามัย M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน 
(กรมการแพทย์) 

M 2 ร้อยละของเด็กท่ีมีความฉลาดทาง สติปัญญาต่ ากว่า
เกณฑไ์ด้รบัการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
เพื่อน าไปสูเ่ด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 
100 (กรมสุขภาพจติ) 

M 3 ร้อยละของเดีกวัยเรียน สูงดสีมส่วน (กรมอนามัย) 
M 4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่

ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (กรมสุขภาพจติ) 
M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing (กรมการแพทย์) 
M 6 ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน

แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี(กรม
ควบคุมโรค) 

M 7 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ30-44 ปี มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ ( กรมอนามัย) 

M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันโรค
เอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เชิงรุก 
 (กรมควบคุมโรค) 

M 9 ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหาร แปรรูป มี
ความปลอดกยั (อย.) 

M 10 ร้อยละของผลิตภัณฑส์ุขภาพทีได้รับการ ดรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (อย.) 

M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
(กรม สบส.) 

 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไมน่้อยกว่าร้อยละ 20  
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบัการติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100 

กรมอนามัย 

 3. ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดสีมสว่นและส่วนสูงเฉลีย่ที่อายุ 5 ป ี(ร้อยละ 54) 
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ 
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน  

กรมอนามัย 

1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย
เรียนและวัยรุ่น 
 

4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผีุ (cavity free) (ร้อยละ 54) 
    1) สร้างการมสี่วนร่วมกับ สพป./ภาคเีครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
    2) จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อทันตสุขภาพ 

กรมอนามัย 

 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป ี
   (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 

1) ด าเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
         พ.ศ. 2559  

2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอ าเภออนามัยการ เจรญิพันธ์ุ 
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคมุก าเนิดกึ่งถาวร 
 
 

กรมอนามัย 
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1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม 
      ผู้สูงอายุ 
 

6. ร้อยละต าบลที่มรีะบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ ์ (ร้อยละ 60) 
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan 
2) เพิ่มการเบิกจ่ายของกองทุน LTC 

กรมอนามัย M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมรีะบบจัดการปัจจัย เสีย่งจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  (กรมอนามัย) 

 
 

1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับ 
      อ าเภอ 
 

7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ 50) 
1) คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2) แผนปฏิบตัิการแก้ปญัหาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3) การบริหารจดัแก้ไขปัญหาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ  

         UCCARE 

กองบริหารการ
สาธารณสุข สป. 

1.5 การลดปจัจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

 

8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนยป์ฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบตัิงานไดจ้ริง (ร้อยละ 85) 

1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศนูย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวดั 
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณโ์รคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบตัิการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุระดับจังหวัด 
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ EOC 

กรมควบคุมโรค 

 9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
   (< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี แสนคน  

1) ด าเนินการทีมผู้ก่อการด ี
2) เฝ้าระวังครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี  
3) สอบสวนการจมน้ าของเด็กทุกราย 

กรมควบคุมโรค  

 10. อัตราการเสยีชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
1) มาตรการข้อมลู 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ Investigation/  

information ) 
2) มาตรการป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHS-

RTI/ RTI officer) 
     3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System) 
 
 
 

กรมควบคุมโรค  
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 11. อัตราผูป้่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไมเ่กินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 

1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 

กรมควบคุมโรค  

 12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีมาก ร้อยละ 20 
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีมาก  อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital  
6) พัฒนา Model Development 
 

กรมอนามัย  

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
2.1  การพัฒนาระบบบรกิาร 
      ปฐมภูมิ  

13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่  
       (Primary Care Cluster) 

1) แผนการจัดตั้ง PCC  
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC 
3) การพัฒนาสถาบันผลติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสตูร  

In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ 
4) การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภมูิและเวชศาสตรค์รอบครัว 

ส านักปฐมภมูิและ
ครอบครัว 

M 13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมได ้ (กรมควบคุมโรค) 

M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด (กรมการแพทย์) 
M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)  (กรมการแพทย์) 
M 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

(กรมสุขภาพจิต) 
M 17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (กรมสุขภาพจิต) 
M 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 

community-acquired (กรมการแพทย์) 
M 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มทีีม Capture the fracture 

(กรมการแพทย์) 
M 20 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กรมการแพทย์) 

2.2 การพัฒนาประเด็น
นโยบายส าคัญ 

14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
1) การประเมินตนเองในการเข้ารว่มโครงการ One Day Surgery 
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 

 

 

กรมการแพทย ์
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 15. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
1) การวิเคราะหส์ถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุม่เสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย 

และแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสยีชีวิต การขาดยา และพฒันาระบบการส่งต่อและ
ติดตามผลการรักษา 

2) ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ  
เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

กรมควบคุมโรค M 21 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน  
(กรมการแพทย์) 

M 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดบั M และ F ที่ให้บริการการ
ดูแลระยะกลาง (กรมการแพทย์) 

M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน- 5 ปี) 
(กบรส.) 

M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 
เท่ากับ 0 (กบรส.) 

M 25 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 
37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อน (กบ
รส.) 

M 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ี
มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60 (กบรส.) 

M 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชน 
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (กบรส.) 

M 28 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ. 
ที่สูงข้ึนโดยใช้ Robson ten group classification 
(กบรส.) 

 16. จ านวนเมืองสมุนไพร 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมนุไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุม่แกนน าด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบยีนผู้ปลูกสมุนไพร  
4) การส่งเสรมิการผลติและแปรรปูผลติภณัฑ์สมุนไพรใหม้ีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

GAP/GACP/Organic 
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลติยา ผลติภณัฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP 
6) การขยายช่องทางการตลาด 
7) การก าหนดยา ผลิตภณัฑส์มุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการทุก

ระดับ 

กรมแพทย์แผนไทยฯ 

2.3 การพัฒนาระบบบริการ 
     : Health Outcome 

17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A , S  
2) ปรับเพิ่มจ านวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม 
3) การจัดการและให้บริการกรณี Hemorrhage ใน Stroke Unit 
4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 

กรมการแพทย ์

18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
1) การคัดกรองปัจจยัเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
2) การรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยการให้ยา

ละลายลิม่เลือดและหรือการท าบอลลูน 
3) Health Literacy  : การควบคุมปจัจัยเสีย่ง การดูแลตนเองและการเข้าถึงบริการทั้ง

ในภาวะฉุกเฉินและปกต ิ
4) การพัฒนาระบบข้อมูล 

กรมการแพทย ์
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 19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 
3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

กรมการแพทย ์

     : Service  Outcome 20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ 

(Chief Thai Traditional and alternative Medicine Officer: CTMO) 
2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง 

กรมแพทย์แผนไทยฯ 

 21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
4) การจัดบริการ palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 

กรมการแพทย ์

 22. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่ วยสมองตาย ต่อ จ านวน 
      ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor center ให้
ครอบคลมุ รพ.ระดับ A,S,M1  

2) การบริหารจดัการระบบการรบับริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย  
3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บรจิาคออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้ง

การผ่าตัดโดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional harvesting 
team) และ ระบบการผ่าตดัจัดเกบ็ดวงตาโดยเจ้าหน้าทีผู่้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาด
จังหวัด 

 
 

กรมการแพทย ์
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 23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง  
      (remission) 

1. จัดตั้งและด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจาก
ยาเสพติด (เฉพาะพื้นที่ 37 จังหวัด) 

2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล 
สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพื้นที่ 

3. การคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 

4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน HA 
5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

กรมการแพทย ์

 24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
      ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

1) การพัฒนาระบบบริการใหม้ีการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน รพ. และ รพ.สต. 
2) การพัฒนาการจดัการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย/์

โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)  

กบรส. / อย./ 
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

 25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย 

กบรส. 

 26.ร้อยละโรงพยาบาลตั้ งแต่ ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่ มเลือด  
     (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
2) ระบบการบริหารยาละลายลิม่เลือด 
3) การให้ยาละลายลิม่เลือด 
4) ระบบการใหค้ าปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย 

 
 
 

กรมการแพทย ์
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คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ 
3.1 ระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
      ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 
      น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้พัฒนาองค์กร 
บริหารงาน เพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

  28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
      การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการก าหนดแผน/
กิจกรรม และด าเนินการเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น  
“HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

3.2 ระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ 

29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90)  
       กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน ตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EB 1 – EB 11)  

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์  และวัสดุ  
     ทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20)  
      การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพการจัดซื้อร่วมระดับ
จังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
       หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม คือ 
  - ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ระดับกรม 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
 - ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

 

 32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 
       ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย  
1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 
การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ   โดยปี 
2561 วัดผลการด าเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
(กพร.สป.)  
 

 

 33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3  (รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
       หน่วยบริการด้านสุขภาพ  ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมีวัฒนธรรม
คุณภาพ  มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  และพัฒนาอย่างเช่ือมโยง  
เป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน  
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว   
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25) 
       การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดี 
ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี  
4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
       มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้
 ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว   

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

 35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   
     (ระดับ 7  ไม่เกิน ร้อยละ 6)  
     ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ  ท าให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความ
ถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
      การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561   

1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
2. มีการบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการก ากับและรายงาน 
 

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

คณะ 4 การตรวจราชการแบบบรูณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
4.1 การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
4.2 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ  

  
 
   จะแจ้งภายหลังจากส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว 

  

 


