แนวทางการตรวจราชการ
คณะที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
28 พฤศจิกายน 2560

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5
ประธานคณะ 3

People & Governance Excellence

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารนาดัชนีความสุขของคนทางาน
ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ (Happinometer) ไปใช้
2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)

ระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
4. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
5. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง
HA ขั้น 3
8. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

9. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ
PA ที่ต้อง monitor และตัวชี้วัดตรวจราชการ
ตัวชี้วัด
ที่
56
57
60
61
62
63
64
65

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก
ระดับ
ตรวจ การรายงาน
PA ปลัด PA ผตร.
ราชการ
ข้อมูล
24
25

จังหวัด
จังหวัด

ศปท.
กบรส.

26
27

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สป.

28

ประเทศ
จังหวัด
ประเทศ

กยผ.
กบค. / กยผ.

4

กพร.สป.

11

29

ประเทศ

กบรส.

12

30

13

31

จังหวัด
จังหวัด

14

32

สานักปฐมภูมิฯ/

กยผ.
72

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

10

กอง ศก.สุขภาพ
และหลักประกัน
สุขภาพ

5

จังหวัด

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

1. ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

1

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น

เป้าหมายพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด
ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
นาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้พัฒนาองค์กร
บริหารงาน เพื่อส่งเสริมความสุขในการทางาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดเก็บข้อมูล 1. สารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2. รายงานของหน่วยบริการ

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

1. ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

2

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น
เป้าหมายพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)
การบริหารจัดการข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพที่มปี ระสิทธิภาพ และการกาหนดแผน/
กิจกรรม และดาเนินการเสริมสร้างและธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น
“HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กอง บค.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพ

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

3

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น
เป้าหมายพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)
กระบวนการปฏิบัตงิ านประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัตงิ าน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการดาเนินงานใน
หน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EB 1 – EB 11)
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 แห่ง 2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 878 แห่ง
3. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จานวน 116 แห่ง / โรงพยาบาลชุมชน จานวน 780 แห่ง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข

การจัดเก็บข้อมูล
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT)

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

4

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น
เป้าหมายพื้นที่

รายละเอียด
ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20)
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา ของส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สังกัดกรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดเก็บข้อมูล : รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา แยกตามประเภทเวชภัณฑ์
ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และวิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และ
สอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กบรส.)

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

5

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น

เป้าหมายพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม คือ
- ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ดาเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์
- ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 1 แห่ง
กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดเก็บข้อมูล : โดยผู้ตรวจสอบภายในประจาเขตสุขภาพที่ 1 - 12

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

6

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น

เป้าหมายพื้นที่

รายละเอียด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60)
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนาองค์การ หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
โดยปี 2561 วัดผลการดาเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5

สสจ. / สสอ. และ สานัก/กอง ในสังกัด สป.ส่วนกลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กพร.สป.)
การจัดเก็บข้อมูล : จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

7

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น
เป้าหมายพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
(รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
หน่วยบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยมีวัฒนธรรม
คุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA และพัฒนาอย่างเชื่อมโยง
เป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ที่ดขี ึ้น และมีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมการแพทย์/กรมสุขภาพจิต/กรมควบคุมโรค
กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เก็บข้อมูลจาก : เว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

8

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น

เป้าหมายพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25)
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2)
ประสานงานดี ภาคีมสี ่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
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

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การเก็บข้อมูล : รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ

แนวทางการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2561

3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่

9

ประเด็น
การตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้น

เป้าหมายพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียด

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 6)
ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ ทาให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561
1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
2. มีการบริหารและกากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการกากับและรายงาน
หน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมาส

สรุปการดาเนินงานคณะที่ 3
เป็นระบบที่จะสนับสนุนทั้งด้าน คน เงิน ของ
เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดบริการ
ตลอดจนระบบการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ
ทาแล้วตอบโจทย์
ประชาชนมีสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

รายละเอียดแนวทางตรวจ
ราชการ ตัวชี้วัดคณะที่ 3

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด People Excellence (คน)

ร้อยละของหน่วยงานที่มกี ารนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้ (เป้าหมายปี 2561 ร้อยละ 60)
คานิยาม
หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based
หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางานและการนาดัชนี
ความสุขของคนทางานไปใช้
ระดับที่ 2 มีการสารวจข้อมูล
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลต่อผู้บริหาร
ระดับที่ 4 มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
ระดับที่ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
วัตถุประสงค์ เพื่อนาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การ
ดาเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมความสุขในการทางานอย่างตรงประเด็น ซึ่ง
จะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน”
กลุ่มเป้าหมาย : ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1.สารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based
2.รายงานของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล : Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 60 ของ
หน่วยงาน มีการนา
ดัชนีความสุขของ
คนทางาน
(Happinometer) ไปใช้
ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 60 ของ
หน่วยงาน มีการนา
ดัชนีความสุขของ
คนทางาน
(Happinometer) ไปใช้
ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60 ของ
หน่วยงาน มีการนา
ดัชนีความสุขของ
คนทางาน
(Happinometer) ไปใช้
ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด People Excellence (คน)

อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (เป้าหมายปี 2561 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)
คานิยาม
1. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
เดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /รายวัน/จ้างเหมาบริการ) และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงานในความ
รับผิดชอบของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน
3. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง จานวนบุคลากร
สาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป (นับตาม
ปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัตงิ าน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงวันที่
เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับจานวนบุคลากร 5 ประเภทการจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
ทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)
4. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ลาออกจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จากระบบฐานข้อมูล HROPS
5. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ถูกให้ออกจากการปฏิบัติงานโดยมีความผิด
จากระบบฐานข้อมูล HROPS
6. การโอน หมายถึง การให้บุคลาการสาธารณสุขโอนไปสังกัดใหม่นอกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก
ระบบฐานข้อมูล HROPS

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสร้างระบบการทางานและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทางาน ด้วย
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อธารงรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(HROPS) สป.สธ.
2. ฐานข้อมูลอัตรากาลังของกรม
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
มีการบริหาร
จัดการข้อมูล
กาลังคนด้าน
สุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ

รอบ 6 เดือน
มีการกาหนดแผน/
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างและธารง
รักษาบุคลากรให้คง
อยู่ในระบบ เช่น “HR
Clinic”

รอบ 9 เดือน
1. ดาเนินการ
ตามแผน
2. ติดตามผล
การดาเนินงาน
ตามแผน

รอบ 12 เดือน
อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากร
สาธารณสุข
(Retention rate)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85

ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด Governance Excellence (การเงินการคลัง)

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (เป้าหมายปี 2561 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)
คานิยาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) จาแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน
แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ความโปร่งใส (Transparency) 2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) 3) ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 5)
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) บนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูก/
ปลุกจิตสานึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบาย
รัฐบาล
มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากผลการประเมิน ITA สาหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ของกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จะช่วยสนับสนุนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชีว้ ัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศ
ไทยมีลาดับและคะแนนดีขึน้

กลุ่มเป้าหมาย : รวมทั้งสิ้น จานวน 1,850 แห่ง จาแนกดังนี้
1. สสจ. จานวน 76 แห่ง
2. รพศ./รพท. จานวน 116 แห่ง
3. สสอ. จานวน 878 แห่ง
4. รพช.
จานวน 780 แห่ง

วัตถุประสงค์
1. ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานประเมินตนเอง ไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามแบบ
สารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จานวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงคาตอบในแต่ละ
ข้อคาถามตามความเป็นจริง
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ประเมินตนเองข้อ
EB4 – EB6 หลักฐาน
เชิงประจักษ์ประกอบ
ประเด็นการจัดซื้อจัด
จ้าง ที่ระดับ 3

ประเมินตนเองทุกข้อ
EB 1- EB 11
ที่ระดับ 3 ร้อยละ
80

ประเมินตนเองทุกข้อ
EB 1- EB 11
ที่ระดับ 4 ร้อยละ
85

ประเมินตนเองทุกข้อ
EB 1- EB 11
ที่ระดับ 5 ร้อยละ
90

หมายเหตุ :
- มีผู้นิเทศที่ผ่านการอบรมโดย ศปท.แล้ว ลงพื้นที่ทั้ง 12 เขต

ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด Governance Excellence (การเงินการคลัง)

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา/เวชภัณฑ์ท่ไี ม่ใช่ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม (เป้าหมายปี 2561 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20)
คานิยาม
การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ท่มี ิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง การ
จัดซือ้ ร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ท่มี ิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
เวชภัณฑ์ที่มใิ ช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวทิ ยาศาสตร์
ทัง้ นี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซือ้ ร่วมให้นับรวมการจัดซือ้ ด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ดาเนินการใน
รูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

≥ ร้อยละ 15

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

≥ ร้อยละ 20

หมายเหตุ :
- ทุกประเภท ต้องผ่านการประเมินผลที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
- มีผู้นิเทศ ลงพื้นที่ทั้ง 12 เขต

วัตถุประสงค์
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มใิ ช่ยามีการดาเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และ โรงพยาบาลสังกัดกรม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มใิ ช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของ
เวชภัณฑ์ (ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการ
จัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และวิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบ
ราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข)

ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด Governance Excellence (การเงินการคลัง)

ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ระดับจังหวัด (เป้าหมายปี 2561 ดาเนินการที่ระดับ 5 ร้อยละ 100)
คานิยาม
การตรวจสอบภายใน เป็นการประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ให้ดขี ้นึ ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถงึ เป้าหมายที่วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
การดาเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึน้ ในอันที่จะช่วย
เพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ
วัตถุประสงค์
ต้องการให้หน่วยงานมีแผนการตรวจสอบภายในสอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
ปลัดกระทรวง มีการปฏิบัติตามแผน ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมาย : สสจ., รพศ. / รพท. / รพช.จังหวัดละ 1 แห่ง
การจัดเก็บข้อมูล
1. รายงานการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด
3. รายงานการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของหน่วยบริการ
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ
5. การบริหารจัดการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางและ พรบ.
6. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
ระดับ สรุปผลการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เฉพาะประเด็นสาคัญ)
1 และมีระบบการติดตามการดาเนินการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับ
ตรวจ พร้อมการรายงานการแก้ไขข้อทักท้วงฯ ของหน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงาน
ระดับ จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามความเสี่ยง
2 สอดคล้องนโยบาย สป.สธ.และความเสี่ยงเพิ่มเติมระดับจังหวัด
-กาหนดหน่วยรับตรวจตามลาดับความเสี่ยงของหน่วยงาน
-แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ้ง
แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้หน่วยรับตรวจทราบ
ระดับ ติดตามรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่า
3 สาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการตามนโยบายสาคัญของรัฐของหน่วยบริการ
ระดับ ติดตาม การจัดทาแผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ
การบริหารจัดการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางและ พรบ.
4
ระดับ ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลัพธ์) ของ
5 คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อเสนอผูต้ รวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการทั้ง 2 รอบ

ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด Governance Excellence (การเงินการคลัง)

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(เป้าหมายปี 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
คานิยาม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public
Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
พ.ศ.
ภาคบังคับ
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ+ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2561 หมวด 1, หมวด 5
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
2562 หมวด 2, หมวด 4
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
2563 หมวด 3, หมวด 6
2564 หมวด 1 - 6
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิ าร และ
2565 หมวด 1 - 6
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย : สสจ. + สสอ. ทุกแห่ง และ สานัก/กองในสังกัด สป.ส่วนกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดฯ ให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การจัดเก็บข้อมูล จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
1. จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร
ได้ครบถ้วน
2. ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบ
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาค
บังคับ 2 หมวด (หมวด 1, หมวด 5)
3. จัดทาแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
(หมวดละ 1 แผน)
4. จัดทาตัวชีว้ ัดที่สะท้อนผลลัพธ์ใน
หมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
(ตามเกณฑ์ หมวด 7)

รอบ 6 เดือน
1. ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนา
องค์กรในหมวด
ที่ดาเนินการ

รอบ 9 เดือน
1. ผลการ
ดาเนินงานของ
ตัวชี้วัดใน
หมวดที่
ดาเนินการ

รอบ 12 เดือน
1. ร้อยละของ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่ดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 60)
2. ร้อยละของ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอที่ดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 20)

หมายเหตุ :
- ผู้นิเทศ ลงพื้นที่ทั้ง 12 เขต ในรอบที่ 2
ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด Governance Excellence (การเงินการคลัง)

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
(เป้าหมายปี 2561 ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
คานิยาม HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมี
กระบวนการรับรอง 3 ขัน้ ดังนี้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสารวจและป้องกันความเสี่ยง นาปัญหามา
ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาส
เกิดสูง
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสาคัญทัง้ หมด
ปฏิบัตติ ามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู/้ ผลลัพธ์ท่ดี ขี ้นึ ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA
ได้ครบถ้วน

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
1. รพศ. / รพท. จานวน 116 แห่ง ผ่านการรับรองขัน้ 3 ร้อยละ 100 และ รพช. 780
แห่ง ผ่านการรับรองขัน้ 3 ร้อยละ 80
2. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ
3. ข้อมูลที่ผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
หมายเหตุ :
- ผู้นิเทศ ลงพื้นที่ทั้ง 12 เขต

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : รพศ./รพท./รพช.และ รพ.สังกัดกรมการแพทย์/สุขภาพจิต/ควบคุมโรค
การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
www.ha.or.th /สาหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด Governance Excellence (การเงินการคลัง)

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
(เป้าหมายปี 2561 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ดาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
คานิยาม
1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2)
ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กรและการจัดการดี
หมวด 2 การให้ความสาคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
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 (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 8,123 แห่ง
(ไม่นับรวม รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560)

การจัดเก็บข้อมูล รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วย
บริการปฐมภูมิ ซึ่งดูแลโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
1. ประชุมชีแ้ จงนโยบาย
(kickoff) ระดับประเทศ
2. อบรม ครู ก ครั้งที่ 1
3. มีคมู่ อื แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพรพ.สต.
ติดดาวปี 2561

รอบ 6 เดือน
1. อบรม ครู ก ครั้งที่
2
2. อบรม ครู ข ทุก
เขต อย่างน้อย เขต
ละ 1 ครั้ง
3. แต่งตัง้ ทีมพัฒนา/
ประเมินระดับจังหวัด
1 ทีม อาเภอ 1 ทีม

รอบ 9เดือน
1. รพ.สต. ร้อยละ 100
(ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) มี
การประเมินตนเอง
และพัฒนา
2. ประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว ระดับอาเภอ
จังหวัด และเขต

รอบ 12เดือน
1. รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ร้อยละ 25
(สะสม)

ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หมวด Governance Excellence (การเงินการคลัง)

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (เป้าหมายปี 2561 วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6)
คานิยาม

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มวี กิ ฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติ
ทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
2. เป็นข้อมูลสาหรับนาไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้เกิดความเป็นธรรม
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
หน่วยบริการมี
แผนทางการเงิน
(Planfin)
ที่มคี วาม
ครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์
ร้อยละ 100

รอบ 6 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบ
ภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
ไม่เกินร้อยละ 6

รอบ 9 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบ
ภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
ไม่เกินร้อยละ 6

รอบ 12 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบ
ภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
ไม่เกินร้อยละ 6

การจัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กอง
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ รายงานข้อมูลผลการตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

