
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ

นพ.นนท์  จินดาเวช 

นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ 

นพ.ไพศาล สุยสา 
และทีมตรวจราชการคณะ 3



แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
คณะ 3 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ : HRH Transformation

หัวข้อ : Digital Transformation

หัวข้อ : Financial Management

หัวข้อ : Quality Organization

หัวข้อ : เขตสุขภาพ

หัวข้อ : ระบบธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 

ตัวชี้วัดที่ 3 เขตสุขภาพด าเนินการ Digital transformation 
ตัวชี้วัดที่ 4 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน

ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด



ผลงานรายตัวช้ีวดั : คณะ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน สรุป

1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 70 77.6 ผ่าน
2 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข  ร้อยละ 70 62.20 ไม่ผ่าน
3 เขตสุขภาพด าเนินการ Digital transformation -50% ของ รพศ./รพท. 

-30% ของ รพช. 
-รพศ/รพท. ร้อยละ 5.55

-รพช. ร้อยละ 3.50
ไม่ผ่าน

4 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง PCC น าร่องและทดลอง
ใช้งาน app

3 แห่ง ผ่าน

5 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4 ≤ ร้อยละ 4 ร้อยละ 0 ผ่าน
6 ร้อยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 •รพศ. รพท. 98%

•รพช. 88%
• พศ. รพท. 94.44%
•รพช. 81.81%

ไม่ผ่าน

7 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

สสจ. ร้อยละ 70
สสอ.ร้อยละ 40

สสจ. ร้อยละ 100
สสอ.ร้อยละ 72.46

ผ่าน

8 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ -เขต 1 เรื่อง
-จังหวัด 7 เรื่อง

-เขต 1 เรื่อง
-จังหวัด 7 เรื่อง

ผ่าน

9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 ร้อยละ 73.33 ไม่ผ่าน
10 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน

ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
รพ. 73 แห่ง รพ. 65 แห่ง ไม่ผ่าน



ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70 จากจ านวนเขตทั้งหมด)

จังหวัด

ผลการด าเนินงานเขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2562 ตามประเด็นการตรวจราชการ 4 ประเด็น
1. มีข้อมูล(บุคลากร)

(25 คะแนน)
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ 28 ก.พ. 62

2.
มีแผนบริหาร

ต าแหน่ง

(25 คะแนน)

3. 
(มีรายงาน) การด าเนินการ

ตามแผน (ต าแหน่งว่าง
ลดลงตามเป้าหมายที่

ก าหนด ไม่เกินร้อยละ 5)
(เฉพาะ ขรก. & พรก.)

(25 คะแนน)

4. 
(มีรายงาน) บุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 71

(25 คะแนน)

ผลการประเมิน
การบริหารจัดการ

ก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

(100 คะแนน)*
ตามเกณฑ์รอบ 1

ผลการ
ประเมิน*
รอบ 1
ผ่าน(√)

ไม่ผ่าน(×)1. ความเป็นปัจจุบัน (ร้อยละ)
2. มีรายงาน

ข้อมูลบุคลากร
3. มีการใช้
ประโยชน์

ใบ
ประกอบ
วิชาชีพ

วุฒิใน
ต าแหน่ง

บันทึกค าสั่ง
เงินเดือนแล้ว

1. จันทบุรี 94.08 97.17 ครบ มี มี* มี* ร้อยละ 3.81 ร้อยละ 63.41 > 70* ✓ ผ่าน
2. ฉะเชิงเทรา 84.94 99.63 ครบ 1/เสนอ 1 มี มี* มี* ร้อยละ 3.18 ร้อยละ 69.60 > 70* ✓ ผ่าน
3. ชลบุรี 80.25 92.70 ครบ มี มี* มี* ร้อยละ 9.56 ร้อยละ 74.87 > 70* ✓ ผ่าน
4. ตราด 55.90 95.31 ครบ มี มี* มี* ร้อยละ 5.73 ร้อยละ 74.38 > 70* ✓ ผ่าน
5. ปราจีนบุรี 96.11 98.97 ครบ 2/เสนอ 1 มี มี* มี* ร้อยละ 1.73 ร้อยละ 67.87 > 70* ✓ ผ่าน
6. ระยอง 82.92 98.51 ครบ มี มี* มี* ร้อยละ 2.43 ร้อยละ 62.73 > 70* ✓ ผ่าน
7. สระแก้ว 97.94 97.78 ครบ มี มี* มี* ร้อยละ 2.87 ร้อยละ 61.46 > 70* ✓ ผ่าน
8. สมุทรปราการ 85.30 98.76 ครบ มี มี* มี* ร้อยละ 2.10 ร้อยละ 78.56 > 70* ✓ ผ่าน
*หมายเหตุ : ข้อมูลผลคะแนน ณ 25 มี.ค. 62 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประเมินฯ และเอกสาร
หลักฐานการด าเนินการเพิ่มเติม ร่วมกับคณะตรวจราชการฯ ของกอง บ.ค. (จะประชุมวันที่ 9 เม.ย. 62)

ร้อยละ 4.37 
(789 / 18,024 ตน.)

ร้อยละ 68.86 
(17,056 คน/ 24,769 ตน.)

> 70* ✓ ผ่าน

เป้าหมายระดับ เขต : ร้อยละ 70 จากจ านวนจังหวัดทั้งหมดภายในเขต มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (จังหวัดที่ได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป)
เป้าหมายระดับ จังหวัด : ได้รับผลประเมินคะแนน 70 คะแนนขึ้นไป ตามเกณฑ์การให้คะแนน 4 ประเด็น (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)



คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ
ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70 จากจ านวนเขตทั้งหมด)

ปัญหา / ความเสี่ยงต่อการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา

แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

กระบวนการบริหารต าแหน่งว่าง/
ขอใช้ต าแหน่งว่างล่าช้า ส่งผลต่อ
การสรรหาคนแนวทางการ
บริหารต าแหน่งว่างไม่ชัดเจน

จัดท า/ทบทวนแผนความต้องการก าลังคน แผนการ
กระจายบุคลากร แผนบริหารต าแหน่ง แผนการสรรหาเชิง
รุก ทั้งในระดับเขตและจังหวัด ในเชิงระบบ (System) ทั้ง
ระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (4 ปี – 20 ปี) ให้ชัดเจน 
โดยทบทวนร่วมกับแผน Service Plan และนโยบาย/แผน
อื่น ๆ ของจังหวัด เขต กระทรวง เช่น ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปก าลังคนด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2562-2565 ฯลฯ 
เพื่อก าหนดมาตรการที่สอดคล้องกับพื้นที่

เขต/จังหวัด/
ส่วนกลาง (กอง 
บค.(HRM,ยุทธศาสตร์
ก าลังคน), กบ
รส.(Service Plan), 
กยผ. (ยุทธศาสตร์ฯ), 
สบช. (แผนผลิตและ
พัฒนา), สบพช. (แผน
ผลิต) ฯลฯ)

ทันที
(2562-2563)

ก าหนด Timeline การอนุมัติใช้ต าแหน่งให้ชัดเจน 
(ศึกษา ว 158 ลว 28 ม.ค. 62 แนวทางการบริหาร
ต าแหน่งว่าง)

กอง บค./ส่วนกลาง/
เขต

ทันที (2562)



คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ
ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70 จากจ านวนเขตทั้งหมด)

ปัญหา / ความเสี่ยงต่อการ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา

แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

การขาดแคลนอัตราก าลัง 
โดยเฉพาะสายวิชาชีพ ในบางพื้นที่

วิเคราะห์ความขาดแคลนบุคลากรในสาย
งานต่าง ๆ ของจังหวัด/เขต และจัดท า
ข้อเสนอในการวางแผนการกระจาย
บุคลากร การผลิตบุคลากร การสรรหา
เชิงรุก ฯลฯ ร่วมกัน

เขต/จังหวัด/ส่วนกลาง
(กอง บค.(HRM,
ยุทธศาสตร์ก าลังคน), 
กบรส.(Service Plan), 
กยผ. (ยุทธศาสตร์ฯ), 
สบช. (แผนผลิตและ
พัฒนา), สบพช. (แผน
ผลิต) ฯลฯ)



คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ
ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70 จากจ านวนเขตทั้งหมด)

ปัญหา / ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา

แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ระบบ HROPS ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ความ
ไม่ครบถ้วนของข้อมูลในระบบ ความสามารถในการ
ประมวลผลตามความต้องการ (เช่น แยกตามสาย
งาน)

บันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะใบประกอบวิชาชีพและ
วุฒิในต าแหน่ง

จังหวัด/เขต ทันที
(ทุกสัปดาห/์
ทุกเดือน)

พัฒนาระบบ HROPS ให้สามารถ
ประมวลผล/ดึงข้อมูลได้ทุก
รูปแบบ และ Realtime มากขึ้น

กอง บค./
ส่วนกลาง

ทันที
(อยู่ระหว่าง
พัฒนาแล้ว)

จัดกิจกรรมอบรมผู้ใช้ระบบ 
HROPS อย่างต่อเนื่อง (บรรจุลง
ในแผนพัฒนาบุคลากร)

กอง บค./
ส่วนกลาง/
เขต/จังหวัด

ทันที
(กอง บค. จัด
กิจกรรมแล้ว)



คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ
ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70 จากจ านวนเขตทั้งหมด)

ปัญหา / ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา

แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ความเข้าใจ การด าเนินการ และเกณฑ์การให้คะแนน
ตามแนวทางของตัวชี้วัด : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มี
การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ไม่
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง 
การบริหารต าแหน่ง และ Timeline ในการท างาน

ศึกษา/ด าเนินการตามแนว
ทางการบริหารกรอบอัตราก าลังที่ 
สป.สธ. ก าหนด เช่น ว 1707 ลว 
14 มิ.ย. 2560 โครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังหน่วยงานฯ ฯลฯ

จังหวัด/เขต ทันที (2562)

จัดกิจกรรมอบรมบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ทั้งในระดับ
เขต/จังหวัดอย่างต่อเนื่อง และ/
หรือจัดท าคู่มือการด าเนินการ
จัดท าแผนก าลังคน/แผนบริหาร
ต าแหน่งว่างที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย

กอง บค./
ส่วนกลาง/
เขต

2562 - 2563



คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ
ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70 จากจ านวนเขตทั้งหมด)

ปัญหา / ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา

แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ความเข้าใจ การด าเนินการ และเกณฑ์การให้คะแนน
ตามแนวทางของตัวชี้วัด : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มี
การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ไม่
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง 
การบริหารต าแหน่ง และ Timeline ในการท างาน

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ผู้ด าเนินการ/รายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด ก่อนลง
ตรวจราชการ

กอง บ.ค. ทันที (รอบที่ 
2 จัด VDO 
Conference 
ช่วงต้นเดือน 
พ.ค. 2562)



ตัวชี้วัดที่ 3.2 : จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

รอบ 1 จัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ตรวจแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลและจัดท าแผน
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น

32,470

3,906 7,131 4,142 4,632 2,055 4,173 3,206 3,225

20,195

2,867 2,946 2,795 3,539 1,353 3,051 1,687 1,957

เขตสุขภาพที่  6 สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

จ านวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมิน HAPPINOMETER เขตสุขภาพที่ 6

จ านวนทั้งหมด(คน) จ านวนบุคลากรทีต่อบแบบประเมนิ(คน)
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ความคืบหน้าการตอบแบบประเมิน Happinometer ส าหรับบุคลากรทุกคน เขตสุขภาพที่ 6

ขอ้มูล ณ 13 มกราคม 2562

เป้าหมายร้อยละ 70





ขอ้มูล ณ 13 มีนาคม 2562

56.85

54.39

57.76

59.12

48.85

55.34

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ความส าเร็จ

การบรหิาร

สขุภาพกาย-ใจ

บรรยากาศ

การลงทนุ

คา่เฉลีย่ 5 มติ ิ

ผลการประเมนิ HPI 5 มติ ิเขตสขุภาพที ่6

48.85

ค่าเฉลีย่ 5 มติิ คะแนน
การลงทุน 48.85
บรรยากาศ 59.12

สุขภาพกาย-ใจ 57.76
การบริหาร 54.39
ความส าเร็จ 56.85
คะแนนรวม 55.34

50 คะแนน

55.34



ขอ้มูล ณ 13 มีนาคม 2562

65.52

55.74

68.45

69.68

62.57

62.00

64.13

54.70
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62.82
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 Happy Family

 Happy Society

Happy Brain

Happy Money

Happy Worklife

ความสขุโดยเฉลีย่ 9 มติ ิ

“คนท างาน → เขตสขุภาพที ่6 มคีวามสขุกนัดอียูไ่หม”

50 คะแนน Happy 9 คะแนนความสุข
การงานดี 62.58
สุขภาพเงนิดี 54.70
ใฝ่รู้ดี 64.13
สังคมดี 62.00
ครอบครัวดี 62.57
จติวญิญาณดี 69.68
น า้ใจดี 68.45
ผ่อนคลายดี 55.74
สุขภาพดี 65.52
คะแนนความสุขรวม 62.82



เป้าหมาย : รพศ./รพท./รพช. สังกัด สป. และ รพ. สังกัด กรม ใน สธ. 
เกณฑ์ : ผ่านเกณฑ์  Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ระดับ 2 ขึ้นไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ

รอบ 1 • รพศ./รพท. ทุกแห่งมีบริการระบบจองคิวออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน HIS Gateway และปรับกระบวนการ เพ่ือใช้ใบสั่งยาในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส์
• 50% ของ รพช. และ รพ. สังกัดกรมฯ มีบริการระบบจองคิวออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน HIS Gateway และปรับกระบวนการเพ่ือใช้
ใบสั่งยาในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์

ประเด็นตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น

Small success 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
รพ. รับทราบแนวทางการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลตามเกณฑ์ Digital Transformation 
เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital

• 50% ของ รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์ระดับ2
• 30% ของ รพช. ผ่านเกณฑ์ระดับ2
• 30% ของ รพ. สังกัดกรมวิชาการ ผ่านเกณฑ์ระดับ2

ผลการด าเนินงาน

รพศ./รพท./รพช. สังกัด สป. และ รพ. 
สังกัดกรม ใน สธ. 
จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ทั้ง 8
จังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 6 ก าลังด าเนินการระบบ
จองคิวออนไลน์ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล HIS Gateway 

จังหวัด
เป้าหมาย ผ่าน

ร้อยละ
เป้าหมาย ผ่าน

ร้อย
ละ

เป้าหมาย ผ่าน
ร้อยละจ านวน รพศ/รพท

(แห่ง)
ระดับ 2
(แห่ง)

รพช
(แห่ง)

ระดับ 2
(แห่ง)

รพ.สังกัดกรม
วิชาการ (แห่ง)

ระดับ 2
(แห่ง)

สมุทรปราการ 3 0 0 3 0 0 1 0 0

ชลบุรี 5 1 20 7 2 28 2 0 0

ระยอง 3 0 0 6 0 0 - 0 0

จันทบุรี 1 0 0 11 0 0 - 0 0

ตราด 1 0 0 6 0 0 - 0 0

ฉะเชิงเทรา 1 0 0 10 0 0 - 0 0

ปราจีนบุรี 2 0 0 5 0 0 - 0 0

สระแก้ว 2 0 0 9 0 0 1 0 0

เขตสขุภาพที ่๖



เป้าหมาย : ทีม PCC ทุกแห่ง ที่ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑ์ของ สสป. ในปี 2562
เกณฑ์ : มีการน า App. PPC ไปใช้ปฏิบัติงานบริการประชาชนในความรับผิดชอบ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ

รอบ 1 • ทีม PCC ทุกแห่ง ที่ขึ้นทะเบียนคลนิกิหมอครอบครัวตามเกณฑ์ของ สสป. ในปี 2562 มีการน า App. PPC ไปใช้ปฏิบัติงาน

ประเด็นตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น

Small success 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
มีข้อสรุปการพัฒนา app. PCC (ส่วนกลาง) 
เขตสุขภาพคัดเลือก PCC น าร่อง

พัฒนา app. PCC ทีม PCC น าร่อง 
ทดลองใช้งาน app. PCC

50% ของทีม PCC น า App. PPC ไปใช้ 100% ของทีม PCC น า App. PPC ไปใช้

ผลการ
ด าเนินงาน

PCC จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดน าร่องใน
เขตสุขภาพที่ 6 ได้ด าเนินการเชื่อมระบบเข้า
กับ PCC link และใช้ App PCC link ในการ
ปฏิบัติงานแล้ว 3 PCC คือ เทพราช บางวัว 
หมอนทอง

จังหวัด เป้าหมาย ผ่าน ร้อยละ

จ านวน PCC
(แห่ง)

จ านวน PCC 
(แห่ง)

ฉะเชิงเทรา
(น าร่อง)

15 3 20

เขตสขุภาพที ่๖



ตัวชี้วัดที่ 3.5 : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ ๗ (ไม่เกิน ๔%)
สถานการณ์ปี 2561-2562(Q2)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
0 0 0 0 0 0

ป ี 2561 ป ี2562จ านวน
แหง่ที่

ระดับ 7

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100 ส่งครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

มาตรการด าเนินงานในพื้นท่ี
1. การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 

1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย

เกินดุล สมดุล ขาดดุล
จ านวนแห่ง 1 71 1

0
50

100



ตัวชี้วัดที่ 3.4: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ7 (ไม่เกิน 4%)

มาตรการด าเนินงานในพื้นท่ี

2. พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 
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สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว รวมท้ังสิ้น 

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ งบทดลองเบื้องต้นจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้อง ฯ
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สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว รวมท้ังสิ้น 
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2.3 ร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นหน่วยบริการด าเนินการจ่ายเงิน-รับเงินและน าเงินส่งคลัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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จังหวัด ระดับ A+ ระดับ A ระดับ B ระดับ C
สมุทรปราการ - 5 1 -
ชลบุรี - 2 7 3
ระยอง 1 4 1 3
จันทบุรี 2 10
ตราด 2 5 - -
ฉะเชิงเทรา 2 5 4
ปราจีนบุรี 1 2 4
สระแก้ว - 6 2 1
รวมทั้งสิ้น 8 39 19 7

ระดับคุณภาพระบบบัญชี ปีงบประมาณ 2561 



ตัวชี้วัดที่ 3.5: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (ไม่เกิน 4%)
3. สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3.1 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร่วมของหน่วยบริการ โดยก าหนด   ให้มีในระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 1 รูปแบบ

เรื่อง : การบริหารจัดการร่วม ระหว่างโรงพยาบาลท่าใหม่กับโรงพยาบาลสองพี่น้อง 

1.ประชุมหารือร่วมกัน
ระดับจังหวัด

2.ประชุมเครือข่ายในระดับ
อ าเภอท่าใหม่

3.ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล 
ความเป็นไปได้

1.บริหารข้อมูลร่วม ในประเด็น 
1)ราคาสินค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง                
2)เทียบเคียงระบบขอ้มลูด้านการเงินบัญชี

2.บูรณาการการท างาน - การประชุมร่วม การบริหารบุคลากรร่วม 
บูรณาการห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการและยานพาหนะ  

3.บริหารพัสดุร่วม - วัสดุส านักงาน ในรูปแบบการตกลงร่วม 

4.บริหารยาร่วม - เลือกบริษัท ที่จะจัดซื้อร่วมกัน และวางแผนส ารองยาร่วมกัน
ในส่วนของ ยาที่เป็นยาทีมีอัตราการใช้น้อย   

5.บริหารจัดการหน่วยจ่ายกลางร่วม - ก าหนดให้โรงพยาบาลสองพี่น้องเป็น
ผู้ด าเนินการหน่วยจ่ายกลาง ของทั้งสองโรงพยาบาล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การบริหารจัดการร่วม

1.ผู้บริหารระดับเขต จังหวัดและอ าเภอ
2.ทั้ง 2 รพ.  ใช้ ผอ.รพ.ร่วม
3. คณะกรรมการฯ ของเครือข่ายท่าใหม่ 



ตัวชี้วัดที่ 3.4: ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (ไม่เกิน 4%)

มาตรการด าเนินงานในพื้นท่ี

4. ติดตาม ก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
4.1 ร้อยละของหน่วยบริการ มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกิน 5%

จังหวัด [1] [2] [3] [4]
จ านวน รพ. รายได้ผ่าน ค่าใช้จ่าย

ผ่าน
สรุปผ่านทั้งสองด้าน

สมุทรปราการ 6 0 1 0
ชลบุรี 12 0 5 0
ระยอง 9 0 4 0
จันทบุรี 12 1 9 1(รพ.พระปกเกล้า)
ตราด 7 0 6 0
ฉะเชิงเทรา 11 2 6 1 (รพ.พุทธโสธร)
ปราจีนบุรี 7 0 6 0
สระแก้ว 9 0 6 0
รวมทั้งสิ้น 73 3 43 2

4.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วย
ใน ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน 

สมุทรปร
าการ 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเท

รา 
ปราจีน

บุรี 
สระแก้ว 

รวม
ทั้งสิ้น 

ผ่านเกณฑ์ 4 8 7 1 4 8 6 7 45
ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 4 2 11 3 3 1 2 28
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-สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor)

- ความพอเพียงในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ UC เหมาจ่ายรายหัวได้น้อยลง ในขณะที่ค่าแรง เงินเดิอน มีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไปประสาน 

หรือ ด าเนินการต่อ

1.หน่วยบริการต้องท าบัญชี 2ระบบซึ่งเป็น

ภาระงานที่หนักและซับซ้อน
2.ขาดองค์ความรู้ด้านบัญชี ด้านการบริหาร

การเงินการคลัง  และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน/
ผู้ปฏิบัติงานใหม่(ลูกจ้าง)

3. ความร่วมมือภายในองค์กร และ
โปรแกรมบัญชี ในหน่วยบริการ ต้องการความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในหน่วยบริการ

4. การสื่อสารระหว่างกองเศรษฐฯกับแต่ละ
จังหวัด เป็นการสื่อสารทางเดียวไม่มีแนวทางให้
พื้นที่ท าความเข้าใจ

1.ใช้ระบบข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ มา
สนับสนุนการท างานด้านการเงินและบัญชี
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

2.พัฒนาศักยภาพการเงินการคลังส าหรับ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารการเงิน
การคลังระดับหน่วยบริการ  อย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาโปรแกรม/ระบบสารสนเทศ 
ส าหรับการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่มีความ
ซับซ้อน



ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

1. จัดท า และพัฒนา ปรับปรุง ระบบโปรแกรมวิเคราะหร์ายงานข้อมูลทางการเงิน ส าหรับให้ผู้บริหารน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการเงิน
การคลังได้มีประสิทธิภาพ

2. หลักการคิดค านวณอัตราส่วนทางการเงินของปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ไม่สะท้อนสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริง  รวมทั้งการวัด
แผนการเงินการคลัง Planfin (ด้านรายได้)  ไม่สามารถแสดงความคลาดเคลื่อนด้านรายได้ UC ที่เป็นจริงได้

3. ผู้บริหารหน่วยบริการต้องมีความรู้ความเข้าใจในการท า business plan เพื่อให้หน่วยบริการมีความั่นคงทางการเงินการคลัง

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการพัฒนาข้อมูลในระบบบัญชีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ผลการด าเนินการในรอบ 6 เดือนพบว่ามีโรงพยาบาลที่
สามารถจัดท าทะเบียนลูกหนี้รายสิทธิ (รายบุคคล)และมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ,โรงพยาบาลบ้าน
สร้าง และโรงพยาบาลศรีมโหสถ

จังหวัดจันทบุรีการบริหารจัดการร่วม ระหว่างโรงพยาบาลท่าใหม่กับโรงพยาบาลสองพี่น้องเรื่องบริหารข้อมูล, บูรณาการการ
ท างาน, บริหารพัสดุ, ยา และบริหารจัดการหน่วยจ่ายกลาง

จังหวัดสระแก้ว Digital Transformation สนับสนุนบริการ เช่นระบบบัญชี พัสดุ บริหารลูกหนี้ เจ้าหนี้ และจัดการระบบบัญชี
การอนุมัติเบิกจ่ายและก่อหนี้ โดยเน้นก ากับใช้แผนเงินบ ารุง และ planfin ควบคู่กันและบูรณาการร่วมกับ Digital Transformation
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ผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท.ร้อยละ 100 รพช. ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดที่ 3.6 : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

รพศ./รพท. รพช.



2. สรุปสถานการณ์

รพศ./รพท.

• โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จ านวน  18 รพ.(รวม รพ.สังกัด 
กรมการแพทย์ 2 แห่ง กรมควบคุมโรค 1 แห่ง และกรมสุขภาพจิต 1 แห่ง) ผ่าน HA ขั้น 3 จ านวน 17 
แห่ง ไม่ผ่าน 1 แห่ง (รพ.แกลง)  

รพช.

• โรงพยาบาลชุมชน  จ านวน 55 รพ.(ไม่รวม รพ.ที่เปิด IPD ไม่ครบ 3 ปี) ผ่าน HA ขั้น 3 จ านวน 46 รพ. 
ไม่ผ่าน 9 รพ.(เกาะจันทร์  เขาชะเมา นิคมพัฒนา  บ้านสร้าง แก่งหางแมว คลองหาด  เขาฉกรรจ์  วัฒนา
นคร  และตาพระยา)

F3

IPD <3 ปี

• รพ.วังสมบูรณ์   รพ.โคกสูง  รพ.บางเสาธง   รพ.คลองเขื่อน



3. แผนพัฒนาโรงพยาบาลเข้าสู่การรับรองคุณภาพ HA
ล าดบั รพศ.รพท./รพช. ปี 2562 ปี 2563

ความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานตค.61-ธค61 ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ส.ค.

1 รพ.แกลง               M1 จ.ระยอง


สง่เอกสาร 15 สค. 61

2 รพ.นคิมพัฒนา F2 จ.ระยอง  


ทบทวนและเตรยีมขอประเมนิขัน้ 2

3 รพ. เขาชะเมา         F2 จ.ระยอง


อยูร่ะหวา่งเตรยีมเอกสารสง่ สรพ.

4 รพ. เกาะจันทร ์       F2 จ. ชลบรุี


สรพ.ก าหนดวนัเยยีม เดอืนม.ิย.62

5 รพ.แหลมฉบงั         M2 จ.ชลบรุี


สง่เอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ (รอผลการ

วเิคราะหเ์อกสาร)

6  รพ.แกง่หางแมว F2 จ.จันทบรุี


สง่เอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ (รอผลการ

วเิคราะหเ์อกสาร)

7 รพ.ตาพระยา          F2    จ.สระแกว้


สง่เอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ (รอผลการ

วเิคราะหเ์อกสาร)

8 รพ.เขาฉกรรจ ์        F2 จ.สระแกว้


สรพ. ก าหนด ลง Pre  survey ปลาย 

เม.ย.62

9 รพ.วฒันานคร         F2 จ.สระแกว้


ก าหนดรับเยีย่ม สรพ. 25-26 เม.ย.62)

10 รพ.คลองหาด         F2 จ.สระแกว้


สง่เอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ (รอผลการ

วเิคราะหเ์อกสาร)

11 รพ.บา้นสรา้ง          F2 จ.ปราจนีบรุี


สรพ.ก าหนดวนัเยยีม เดอืนกค.62

รพ.วงัสมบรูณ์ จ.สระแกว้

รพ. โคกสงู จ.สระแกว้  รพ.บางเสาธง 

สมทุรปราการ รพ.คลองเขือ่น ฉะเชงิเทรา 

-- -- -- -- -- รอเปิด IPD ครบ 3 ปี

ปี 2564

รพ.คลองเขือ่น เตรยีมเอกสารขอประเมนิ

ขัน้ 2



การด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ HA เขตสุขภาพที่ 6

1. การเปลี่ยนผู้บริหารและแพทย์หมุนเวียน

2. สมรรถนะทีมคุณภาพ QLN

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ

1. แต่ละจังหวัดไม่ควรเปลี่ยนผู้บริหารและแพทย์
ในช่วง  3-6 เดือนระยะเข้าสู่การรับรอง

2. ความครอบคุมในการจัดต้ัทีม QLN และพัฒนา
สมรรถนะในแต่ละจังหวัดและเขต

3. กันงบประมาณส่วนกลางส าหรับค่าเยี่ยมส ารวจ
และการอบรม      

ปัญหา/อุปสรรค กลไกการพัฒนา



แผนภูมิแสดงผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ระดับ 5) เขตสุขภาพที่ 6
(ข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561)
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ภาพรวมเขต 6 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

สสจ. เป้าหมาย  70%

ตัวชี้วัด 3.7 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด(ระดับ 5)  
เป้าหมาย : สสจ. ร้อยละ 70 , สสอ.ร้อยละ 40

สสอ. เป้าหมาย 40%

ด าเนินการ
แต่ไม่ได้คีย์

เข้าโปรแกรม

ที่มา : เว็บไซต์ กพร.สป.



ปัญหา / ความเสี่ยงต่อการไม่บรรลเุป้าหมาย
ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย / ข้อเสนอแนะเพือ่

ปรับปรุง / พัฒนา

๑. ระบบรายงานของส่วนกลางยังไม่เสถียรมีการ
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาและไม่มีการอบรมในการใช้
โปรแกรมผ่านระบบออนไลน์

๑. ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

๒. ผู้รับผิดชอบงานระดับส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอมีน้อยและขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์

๒. เชื่อมโยง PMQA กับงานประจ า
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงาน PMQA ในองค์อย่างต่อเนื่อง 

๓. การด าเนินงานในแต่ละหมวดของPMQA เป็นการ
จัดท าเอกสาร ที่มีหลายแบบฟอร์มและรายละเอียด
จ านวนมากในแต่ละหวมดเป็นการเพิ่มภาระงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติ

๔. จัดท าแนวทางท าความเข้าใจในแต่ประเด็น
ร่วมกันในระดับเขต โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบงานในระดับเขต(สสจ./สสอ.)



ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ : ร้อยละของเขตสุขภาพมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ (๑๐๐%)
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่

มีการวางแผนมีกลไกการ
ด าเนินงานมีระบบข้อมูล

๑. พัฒนาระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อน
๒. พัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์

Small success ๓ เดือน
๖ เดือน

•ระบบการบริหารจัดการ
(System design)
•แผนการบริหารจัดการ (4M) 
•มีการก าหนดประเด็น
•มีแนวทางการด าเนินงาน
•มีระบบข้อมูล

•รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

(ผลผลิตเบื้องต้น)



ตัวชี้วัดที่ 3.8 : ร้อยละของเขตสุขภาพมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ (100%)





“การพัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
ไร้รอยต่อ”



ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ประเมินตนเองข้อ  EB1-EB4 หลักฐาน
เชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อ

จัดจ้างที่ระดับ 3 

ประเมินตนเองข้อ  EB1-EB26
ที่ระดับ 3 ร้อยละ 80

ประเมินตนเองข้อ  EB1-EB26         
ที่ระดับ 4  ร้อยละ 85

ประเมินตนเองข้อ  EB1-EB26
ที่ระดับ 5 ร้อยละ 90

หน่วยงานมีผลการประเมินตนเอง 8 จังหวัด 
จ านวน 150 หน่วยงาน
ไตรมาส 1
- ผ่านเกณฑ์ จ านวน 110 หน่วยงาน ร้อยละ 73.33
- ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 40 หน่วยงาน ร้อยละ 26.67
(ผลงานเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในไตรมาส 1 ผ่านเกณฑ์ 66.67  
ไม่ผ่านเกณฑ์ 33.33)
ในภาพรวมเขตยังไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

1.ผู้บริหารให้ความส าคัญ  ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการการ
ป้องมาตรการ ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตชัดเจน  

2. มีผู้รับผิดชอบงาน และประสานงานชัดเจน

3.ทุกหน่วยงานและผู้ปฏบิตัทิี่เก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือ



ตัวชี้วัดที่ 3.9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข

1. แบบประเมิน และเนื้อหาการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ท าให้
ผู้รับผิดชอบอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในนิยาม/หน่วยงานไม่สามารถ
เตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ชัดเจน

1.เขต/จังหวัดควรประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและควรให้มี
การจัดท า work shop การประเมินตนเอง  และขอให้
ผู้บริหารก ากับ ติดตามและให้การสนับสนุน

2. หน่วยงานที่ไม่ส่งรายงาน : อาจขาดการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบงาน 
ITA ที่ชัดเจน 

3.ผู้ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนงานที่ต้องท าการ
ประเมิน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 

2.หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นการการประเมิน ITA ในแต่ละเรื่องหรือประเด็นย่อย 
เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นที่ประเมินและสามารถแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมีความครอบคลุมและครบถ้วน 

4. ผู้บริหารก าหนดนโยบายในเรื่องการด าเนินงานความโปร่งใสที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

5. ความร่วมมือของหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรือ่งทีป่ระเมินอาจไม่
เพียงพอ 



หัวข้อ : ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภบิาล
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

สถานการณ์
ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 มีการก ากับติดตามในเรื่องการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัดเป็นผู้ด าเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในหน่วยงานฯ ใน
จังหวัด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหน่ึง

ภาพรวมผลการด าเนินงาน(ระดับความส าเร็จ)

จังหวัด
เป้าหมาย

(ครบทุกระดับ)
ผลงาน
(ระดับ)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ปราจีนบุรี 5 1 20

สมุทรปราการ 5 1 20

ฉะเชิงเทรา 5 1 40

ชลบุรี 5 2 40

ระยอง 5 2 40

ตราด 5 2 40

จันทบุรี 5 2 40

สระแก้ว 5 0 0

ตัวชี้วัด
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ

ค าสั่งแต่งตั้งคกก./คณะท างาน 
ประเมินระบบควบคุมภายใน 
5 มิติ (EIA)

73 64 ขาด จ.สระแก้ว 
9 แห่ง

การด าเนินการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 5 มิติ (EIA)

73 65 ขาด 8 แห่ง
จ.สมุทรปราการ (1)
จ.ฉะเชิงเทรา (4)
จ.ปราจีนบุรี (1)
จ.สระแก้ว (2)

การตรวจสอบงบการเงิน 18 16 ด าเนินการต่อในรอบ 2
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การตรวจสอบงบการเงิน

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ
1. การประสานข้อมูลระหว่างกลุ่มงานยังไม่ครบถ้วน การน าส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน
2. ขาดการสอบทานข้อมูลเพื่อยันยอดระหว่างกลุ่มงาน
3. การจัดท าทะเบียนคุมไม่ครบถ้วน/ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่ได้จดัท าทะเบียนคุม
4. การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง/บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
5. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายบัญชีภาครัฐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนกระบวนการวางระบบควบคุมภายในการส่งต่อข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้งานบัญชี ตั้งแต่ต้นทางจนสิ้นสุดกระบวนการเพื่อความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

หัวข้อ : ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด



สวสัดีค่ะ


