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คํานํา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวชีว้ ัด”ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ 2553 ขอ IT 7 ใหสวนราชการตองจัดทําแผนการจัดการความรูและนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ เพื่อมุงมั่นใหสว นราชการมีการขยายผลการดําเนินงานการจัดการความรูโดยสงเสริมและพัฒนา
ระบบการจัดการความรูในสวนราชการใหตอเนื่องจากปงบประมาณทีผ่ านมา และใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในองคความรูที่สาํ คัญที่จะมีผลตอการปฎิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน ซึง่ คณะทํางานพัฒนาการจัดการความรูดานการปฏิบัติงานตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2553ไดรวมกันระดมสมองเพื่อพิจารณาองค
ความรูที่สนับสนุนประเด็นยุทธสาตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริการดานการแพทยและสาธารณสุขใหได
มาตรฐานตามที่กาํ หนด คือ “การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจราชการ” ซึ่งไดรวบรวม
ความรูทเี่ กี่ยวของและจัดทําเปนรูปเลมนํามาเผยแพรแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และหวังเปนอยางยิง่ วาจะ
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตอไป
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะทํางานฯทุกทานซึ่งเปนตัวแทนจากหนวยงานทุกแหงของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูเชี่ยวชาญ ผูท รงคุณวุฒทิ ี่ใหขอเสนอแนะในการจัดทําในครั้งนี้

คณะทํางานงานพัฒนาการจัดการความรู ฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของการตรวจราชการ
ความเปนมาของการตรวจราชการ
การตรวจราชการที่เปนระบบและมีแบบแผนชัดเจนปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2437 ซึ่งเปนผล
มาจากการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดย
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงทําหนาที่ตรวจราชการดวยพระองคเอง
และกําหนดใหผูบังคับบัญชาในสวนกลาง รวมทั้งสมุหเทศาภิบาล และหัวหนาหนวยงานในสวนภูมิภาค
ออกตรวจราชการในพื้นที่ดวย
ตอมาระบบตรวจราชการไดมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้ง และในป พ.ศ.2503 ไดมีการจัดตั้ง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พรอมปรับเปลี่ยนตําแหนงผูตรวจราชการแผนดินของกรมตรวจราชการ
แผนดิน (ปจจุบันไดถูกยุบไปแลว) เปนตําแหนงผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยเนนการตรวจ
ราชการตามแผนงาน/โครงการ และมีการตรวจราชการใน 3 ระดับคือ ระดับสํานักนายกรัฐมนตรี(ใน
ภาพรวม) ระดับกระทรวง และระดับกรม
การปรับปรุงในครั้งลาสุด เพื่อใหการตรวจราชการเปนเครื่องมือในการควบคุมการบริหาราชการ
แผนดินอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการยกเลิกระเบียบเดิม ๆ และกําหนดใหดําเนินการตรวจ
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 เพื่อที่จะทําใหการปฏิบัติ
ราชการหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย และแกไขปญหาและอุปสรรคตาง
ๆ อันกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดความคุมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทําภาระกิจยิ่งขึ้น
รวมทั้งเปนไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ความหมายของการประเมินผล และการตรวจราชการ
การประเมินผล
สมหวัง พิธิยานุวัฒน ใหความหมายของการประเมินวา กระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ(เชิง
คุณคา) เพื่อชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดตัดสินในเลือกทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ครอนบาค กลาววา การประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลอยางไดมาตรฐาน เพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
อั ล คิ น ไดใ ห ความหมายของการประเมิ น วา คือ กระบวนการที่ ได ม าซึ่ ง สิ่ ง ที่ เ กี่ย วข อ งกับ การ
ตัดสินใจ การเลือกเฟนขาวสารที่เหมาะสม การรวบรวมและวิเคราะหขาวสารเพื่อรายงานขอสรุป เปน
ประโยชนตอผูที่ทําการตัดสินในการเลือกหนทางตาง ๆ ที่เปนไปได

-2ไพศาล หวังพานิช กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณา
ตัด สิ น คุ ณ ลัก ษณะของสิ่ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดหรื อ ของกิจ กรรมใด ๆ เพื่อ กํ า หนดคุ ณ คา คุ ณ ภาพ ความถู ก ต อ ง
เหมาะสมโดยอาศัยเกณฑเปนหลัก
จากความหมายของการประเมินของผูเชี่ยวชาญสรุปไดวา
การประเมิน หมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบ โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานก
เอใหเกิดสารสนเทศเชิงคุณคา เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
การตรวจราชการ หมายถึง ตรวจ ติดตามผล เรงรัด แนะนํา สืบสวน สอบสวน สอบขอเท็จจริง
สดับตรับฟงเหตุการณ เสนอแนะ ติดตอประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล
การตรวจราชการแบบบูรณาการ หมายถึง
๑) การรวมคิด คือ การวางแผนการตรวจราชการรวมกัน มีการเตรียมการไวลวงหนาในแตละ
รอบปงบประมาณ เพื่อใหเกิดรูปธรรมใน “เชิงรุก”
๒) การรวมตรวจ คือ รวมตรวจในประเด็นเดียวกัน ทั้งประเด็นยุทธศาสตรหรือประเด็นนโยบาย
ระดับชาติ
๓) การรวมใหขอเสนอแนะ คือ มีเปาหมายในการลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรรวมกันและจัดทํา
รายงานผลการตรวจราชการดวยมาตรฐานเดียวกัน สามารถเผยแพรตอสาธารณะชนได
๔) การรวมสรางภาคีภาคประชาชน คือ การใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตรวจ
ราชการระดับพื้นที่
๕) การรวมรับการประเมิน คือ รับการประเมินภายใตคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
และคาเปาหมายเพื่อบรรลุคาคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point) รวมกัน
บทบาทหนาที่ของหนวยรับการตรวจราชการ
ผูรับการตรวจ
หมายถึง หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใน
หนวยงานของรัฐ ดังนั้น หนวยงานสนับสนุนระดับกอง/สํานัก สํานักงานคุมประพฤติภาค/จังหวัด/
ประจําศาล ทุกหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติจึงอยูในความหมายของผูรับการตรวจตามระเบียบนี้
ดวย
ผูรับการตรวจ มีหนาที่สําคัญคือ อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจราชการใน
การเขาไปในสถานที่ปฏิบัติงาน จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวน
และพรอมที่จะใหผูตรวจราชการตรวจสอบได ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติม

-3ใหแกผูตรวจราชการ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผูตรวจราชการไดสั่งการในระหวางการตรวจ
ราชการไวกอน หากไมสามารถดําเนินการไดตามที่ผูตรวจราชการสั่งการ ใหชี้แจงขอขัดของพรอมเหตุผล
ใหผูตรวจราชการทราบโดยเร็ว และดําเนินการอื่นที่เปนประโยชนในการตรวจราชการ ซึ่งสามารถแบง
ขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับผูรับการตรวจได 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนกอนการตรวจราชการ
2. ขั้นตอนระหวางการตรวจราชการ
3. ขั้นตอนหลังการตรวจราชการ
1. ขั้นตอนกอนการตรวจราชการ
เพื่อใหการตรวจราชการดําเนินไปดวยความเรียบรอย หลังจากผูรับการตรวจไดรับ
แจงกําหนดการและหัวขอการตรวจราชการที่แนนอนแลว ผูรับการตรวจจะตองดําเนินการเตรียมความ
พรอมในเรื่องตางๆ ดวยการพิจารณามอบหมายผูปฏิบัติงานในแตละดานเพื่อใหการเตรียมการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นถูกตองชัดเจน สะดวกรวดเร็ว เกิดผลดีกับหนวยงาน ซึ่งสิ่งที่ผูรับการตรวจจะตอง
เตรียมการสําหรับการตรวจราชการมีดังนี้
1.1 จั ด ทํ า รา ย ง า น สรุ ปข อมู ลของ หน ว ย ง า น เ พื่ อ ใช ประก อบกา รตรว จ
ราชการ ประกอบไปดวยขอมูลที่สําคัญ
และเปนปจจุบัน
ไดแก
ขอมูลทั่วไปของ
หนวยงาน องคประกอบ โครงสรางอัตรากําลัง ขอมูลผลการดําเนินงานในปจจุบัน และขอมูลผลการ
ดําเนินงานยอนหลังอยางนอย 1 ป สถิติขอมูลปริมาณงานในแตละภารกิจ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เปนตน ทั้งนี้ ใหนําเสนอขอมูลในรูปแบบ Power Point พรอมจัดทําเอกสารประกอบ
จํานวน 1 ชุด เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขอมูลประกอบการ
ตรวจราชการนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการตรวจราชการ ทั้งนี้สามารถศึกษาตัวอยางการจัดทําขอมูลได
ตามเอกสาร ตัวอยางในภาคผนวก
1.2 จัดเตรียมรวบรวมแฟมเอกสารขอมูลประกอบการตรวจราชการที่เกี่ยวของกับ
หัวขอการตรวจราชการไวใหเปนหมวดหมู เพื่อความสะดวกตอการตรวจราชการ รวมทั้งเตรียมบุคลากร
ที่เกี่ยวของในแตละภารกิจเพื่อตอบขอซักถามกรณีมีขอสงสัย ทั้งนี้สามารถศึกษาแนวทางหัวขอการตรวจ
การเพื่อจัดเตรียมเอกสารไดตามเอกสารในภาคผนวก
1.3 ศึกษากําหนดการและหัวขอการตรวจ พรอมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจราชการ
ในเบื้องตนใหแกบุคลากรในหนวยงานทราบ
1.4 ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการตรวจ
ราชการเปนไปดวยความเรียบรอยหรือเพื่อประโยชนอื่นใดที่จําเปนตอการตรวจราชการ

-42. ขั้นตอนระหวางการตรวจราชการ
ตามกําหนดการตรวจราชการจากสํานักผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติที่แจงมายัง
หนวยงานผูรับการตรวจนั้น จะกําหนดภารกิจและชวงเวลาในการปฏิบัติการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการไวอยางเปนขั้นตอน ซึ่งในแตละขั้นตอนนั้นหากหนวยงานผูรับการตรวจไดศึกษาใน รายละเอียด
และเตรียมความพรอมไวดีแลว ก็จะทําใหการตรวจราชการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การดําเนินการของผูรับการตรวจระหวางการตรวจราชการมีดังตอไปนี้
2.1 หั ว หน า หน ว ยผู รั บ การตรวจดํ า เนิ น การนํ า เสนอ รายงานสรุ ป ข อ มู ล ใน
รูปแบบ PowerPoint พรอมเอกสารประกอบจํานวน 1 ชุด ตอผูตรวจราชการ เพื่อผูตรวจราชการจะไดรับ
ทราบขอมูลเบื้องตนและนําไปใชใหเปนประโยชนตอไป
2.2 อํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเตรียมความพรอมในการจัดประชุมทั้ง
กอนและหลังการตรวจราชการ
- ประชุมกอนตรวจราชการแกผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุม
งาน หัวหนางาน และพนักงานอาวุโส เพื่อผูตรวจราชการชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตรวจราชการ
- ประชุมหลังการตรวจราชการแกพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานผูรับการ
ตรวจ เพื่อรับฟงรายงานสรุปผลการตรวจราชการพรอมกับเสนอประเด็นปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ตอผูตรวจราชการทราบ
2.3 รับการตรวจราชการและตอบขอซักถามผูตรวจราชการ ตามหัวขอการตรวจที่
กําหนดไว
2.4 จัดเตรียมสมุดตรวจราชการ เพื่อใหผูตรวจราชการบันทึกรายละเอียดผลการตรวจ
ราชการ
3. ขั้นตอนหลังการตรวจราชการ (หมวด 5 ขอ 26, 27)
เมื่อผูตรวจราชการไดบันทึกผลการตรวจราชการพรอมขอเสนอแนะหรือสั่งการเปน
ลายลักษณอักษรในสมุดตรวจราชการของหนวยงานผูรับการตรวจราชการแลว ใหผูรับการตรวจดําเนินการ
ดังนี้
3.1 ในกรณีที่สามารถดําเนินการไดโดยทันทีใหดําเนินการโดยไมชักชา แลวบันทึก
ผลการดําเนินการไวในสมุดตรวจราชการ
3.2 ในกรณี ที่ไมสามารถดําเนินการไดโดยทัน ทีหรือไมสามารถดําเนิ นการได ให
บันทึกชี้แจงขอขัดของ พรอมทั้งเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ

-5ทั้งนี้ ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูตรวจราชการบันทึกผลการตรวจราชการลงใน
สมุดตรวจราชการแลว ใหผูรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการและผลการดําเนินการของผูรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นตอไป
ในกรณีที่ผูรับการตรวจอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดนอกกรุงเทพมหานครใหรายงานตอ
ผูวาราชการจังหวัดทราบดวย
สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการฯ มีสาระสําคัญ
ดังนี้
๒.๑ การบังคับใชระเบียบ/บทนิยาม
- การบังคับใช (ขอ ๔) บังคับใชกับหนวยงานของรัฐทุกหนวยที่อยูในกํากับ
ของฝายบริหาร ยกเวน กระทรวงกลาโหม
- ยกเลิ ก บางคํา นิ ย าม (ขอ ๕) อาทิ การตรวจราชการ, สมประโยชนต อ
ทางราชการ, หนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการ ฯลฯ และแกไขเพิ่มเติมถอยคําบางคํานิยาม อาทิ
ผูตรวจราชการ (ผูตรวจราชการไมรวมถึงผูตรวจสอบภายใน), หนวยงานของรัฐ (หนวยงานของรัฐ
หมายความวา ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น หนวยงานราชการในตางประเทศ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานของรัฐที่อยูในกํากับของฝายบริหาร), เจาหนาที่ของรัฐ (ไมรวมถึงสมาชิกสภาทองถิ่น)
๒.๒ วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจราชการ (หมวด ๑)
- วัตถุประสงคของการตรวจราชการ (ขอ๗) ๕ ประการ : ชี้แจง แนะนํา หรือ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงาน, ตรวจติดตามการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ฯลฯ,
ติดตามความกาวหนา ปญหา ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน, สดับตรับฟง และหาขอเท็จจริง/สืบสวนสอบสวน
- การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป (ขอ ๘) ในเดือนกันยายนของทุกป
ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เชิญหัวหนาหนวยงานหรือผูตรวจราชการมารวมจัดทําแผนการตรวจ
ราชการประจําป ตามปงบประมาณ ใหสอดคลอง ไมซ้ําซอนกันและเกิดการบูรณาการ รวมทั้งกําหนด
มาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผูตรวจราชการใหเปนแนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
กันได โดยหัวหนาหนวย/ผูตรวจราชการรวมจัดทําในชวงเดือนตุลาคมของในแตละปงบประมาณ และกรณี
กระทรวงใดที่มีผูตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและกรม แผนการตรวจราชการประจําปของกรม ตอง
สอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง
-ขอบเขตของการตรวจราชการ (ขอ ๙) :
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ตรวจภาพรวมของหนวยงานรัฐ
และเจาหนาทีข่ องรัฐทุกหนวยงานใฐานะ ผูสอดสองดูแลแทน คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

-6ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบ และมีอํานาจ และหนาที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของกระทรวง ใน
ฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และปลัดกระทรวง
ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการเกีย่ วกับการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของกรม ในฐานะผูสอดสองดูแล
แทนอธิบดี
- การประสานงานตรวจราชการ (ขอ ๑๐) : ใหผูตรวจราชการที่เกี่ยวของทุก
ระดับ ประสานงานหรือรวมกันดําเนินการ ในการตรวจติดตามแผนงานโครงการในเรื่องเดียวกัน
- การแบงพื้นที่การตรวจราชการ ใหเปนไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี (ขอ
๑๑)
๒.๓ อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ (หมวด ๒)
- อํานาจและหนาที่ (ขอ ๑๒) มี ๖ ประการ : สั่งเปนลายลักษณอักษรให
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ, สั่งใหปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติเรื่องใดๆ ในระหวางตรวจ
ราชการไวกอนกรณีจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง, สั่งใหชี้แจงใหถอยคํา สงเอกสารหลักฐาน,
สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวนหรือสดับตรับฟงเหตุการณ, ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการ
ตรวจ และเรียกประชุม
- หัวหนาผู ตรวจราชการ (ขอ ๑๕) : ใหผูมี อํานาจตามกฎหมายมีอํา นาจ
แตงตั้งผูตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเปนหัวหนาผูตรวจราชการ หรืออาจกําหนดใหมีตําแหนงหัวหนาผูตรวจ
ราชการ เปนการเฉพาะก็ได
- หนาที่ผูรับการตรวจ (ขอ ๑๖) ๕ ประการ : อํานวยความสะดวกในการเขา
ไปในสถานที่ปฏิบัติงาน, จัดเตรียมบุคคล เอกสารหรือหลักฐาน, ชี้แจงตอบขอซักถาม, ปฏิบัติหรืองดเวน
การปฏิบัติตามที่ผูตรวจราชการสั่งการ, ดําเนินการอื่นที่เปนประโยชนในการตรวจราชการ
๒.๔ การรายงานและดําเนินการตามผลการตรวจราชการ (หมวด ๓)
การรายงานผลการตรวจราชการ (ขอ ๑๗)
- ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ให ร ายงานถึ ง ปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และในกรณีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นวามีปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการหรือกํากับการบริหารราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่

-7- ผูตรวจราชการกระทรวง ใหรายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนากลุ ม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหนากลุมภารกิจที่รับผิดชอบเห็นวามีปญหาสําคัญ
ใหสรุปรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
- ผูตรวจราชการราชการกรม ใหรายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดีเห็นวา
มีปญหาสําคั ญใหสรุปรายงานเสนอหัวหนากลุ มภารกิจ ในกรณีที่ไมมีหัวหนากลุมภารกิจ ใหรายงาน
ปลัดกระทรวง
- การรายงานปญหาอุปสรรค ซึ่งจําเปนตองได รับการแกไข ใหเป นหนาที่ ของ
ผูตรวจราชการ ที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ หากพน ๖๐ วัน ยังไมมีการแจงผล
การดําเนินการ ใหผูตรวจราชการรายงานรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่กํากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
- การรายงานผลการตรวจในเรื่องเดียวกัน (ตามขอ ๑๐) ใหผูตรวจราชการที่
ปฏิบัติงานรวมกันพิจารณาวิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหารวมกัน และรายงานเสนอผูมี
อํานาจ หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ
การรายงานการตรวจพบปญหาที่มีผลกระทบเปนสวนรวม (ขอ ๑๘) กรณีที่ผูตรวจ
ราชการพบปญหาอุปสรรค หรือแนวโนมที่กอผลกระทบตอประชาชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวมหรือ
ตอผลสั มฤทธิ์ ของแผนงานโครงการให รีบจั ดทํ ารายงานโดยสรุป พร อมทั้ งข อเสนอแนะต อหั วหน าหน วย
ที่รับผิดชอบเพื่อแกไข แลวแจงใหผูตรวจราชการทราบ ภายใน ๓๐ วัน หากแกไขไมไดหรือไมแกไข ใหผูตรวจ
ราชการรายงานผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้น เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และหากยังมิไดแกไขภายในเวลาอันสมควร
กรณีการรายงานของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูตรวจราชการกระทรวงใหรายงานนายกรัฐมนตรี
ทราบ สําหรับกรณีผูตรวจราชการกรมใหรายงานรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ
การรายงานผลการตรวจในกรณีเรงดวน (ขอ ๑๙) ใหรายงานโดยพลันทางโทรศัพท
หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น และใหบันทึกการดําเนินการนั้นไวในรายงานการตรวจดวย
การจั ดทํ ารายงานผลการตรวจ (ข อ ๒๐) ให จั ดทํ าโดยสรุ ปให เ ห็ น ถึ ง สภาพ
ตามวัตถุประสงคของการตรวจ พรอมทั้งปญหาอุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแกไขดวยก็ได และกรณี
ไดแนะนําหรือสั่งการดวยวาจาใหสรุปไวในรายงานดวย
๒.๕ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการ (หมวด ๔)
- ผูตรวจราชการพึงรวบรวมขอมูลและติดตามขาวสารเรื่องที่จะตรวจอยา ง
ครบถวนสมบูรณ, สอดสองดูแลงานของตนสังกัดและหนวยงานของรัฐอื่น, ตรวจติดตามงานที่ไดรับ
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สังกัดหรือหนวยอื่น ใหรายงานผูรับผิดชอบทันที และนําความในขอ ๑๘ มาใชโดยอนุโลม (ขอ ๒๑)
- ผูตรวจราชการตองรวมมือและประสานงานระหวางกันทุกระดับการตรวจ
ราชการและหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ (ขอ ๒๒)
- ผูตรวจราชการตองไมรับสิ่งของมีคาหรือผลประโยชนใด ๆ จากผูรับการตรวจ
หรือผูเกี่ยวของ (ขอ ๒๓)
๒.๖ สมุดตรวจราชการ (หมวด ๕)
- กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคจัดใหมีสมุดตรวจราชการไว
ประจํา ณ สํานักงานหรือที่ทําการ สวนหนวยงานของรัฐอื่นจะจัดใหมีสมุดตรวจราชการตามที่เห็นสมควร
หรือจําเปนก็ได
สมุดตรวจราชการ มีสาระสําคัญในเรื่อง : วัน เดือน ป ที่ตรวจ, วัตถุประสงคที่
ตรวจ, ขอเสนอแนะหรือสั่งการ, การดําเนินการของผูรับการตรวจ (ขอ ๒๔)
- ใหผูตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรอมทั้งลง
ลายมือชื่อตําแหนงและวันเดือนปไวเปนหลักฐาน กรณีงานที่ตรวจเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน เมื่อบันทึก
ไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานหนึ่งแลว อาจไมลงบันทึกรายละเอียดในสมุดตรวจราชการเลมอื่นใน
เขตทองที่เดียวกันก็ได แตตองบันทึกอางอิงไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานแหงอื่นที่ตรวจนั้นดวย (ขอ
๒๕)
- ใหผูรับการตรวจดําเนินการตามขอสั่งการที่ผูตรวจราชการบันทึกไว ในกรณีที่
ดําเนินการไดทันที ก็ใหรีบดําเนินการ แลวบันทึกไวในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดทันทีหรือไมสามารถดําเนินการได ใหบันทึกชี้แจงขอขัดของ พรอมทั้งเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ (ขอ
๒๖)
- ภายใน ๕ วันทําการนับแตวันที่ผูตรวจราชการบันทึกไว ใหผูรับการตรวจ
จัดทําสําเนาเสนอตอผูบังคับบัญชา และรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบดวย (ขอ ๒๗)
๒.๗ บทเฉพาะกาล
กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มีระเบียบวาดวยการตรวจราชการของหนวยงาน
เปนการเฉพาะและไมสอดคลองกับระเบียบนี้ ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบ ใหสอดคลองกับระเบียบนี้
หากยังมิไดมีการปรับปรุงระเบียบ ใหผูตรวจราชการและผูรับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้ (ขอ ๒๘)
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ลงนามโดย พันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ดังรายละเอียดดังนี้
โดยที่การตรวจราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่ง ในการบริหารราชการแผนดิน
ที่จะทําใหการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย และแกไข
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ อันเกิดจากการดําเนินการดังกลาว
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการปฏิบัติราชการ
หรือการจัดทําภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๓๒
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชสมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูตรวจ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ ของหนวยงานของ
รัฐทุกหนวย ยกเวนการตรวจราชการในหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ผูตรวจราชการ” หมายความวา ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจ
ราชการกระทรวง ผูตรวจราชการกรม หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีหนาที่ในการตรวจราชการ
แตไมรวมถึงผูท ําหนาที่ตรวจสอบภายใน
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หนาที่อยูในหนวยงานของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ＂ หมายความวา
(๑) ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวน
ทองถิน่
(๒) หนวยงานในการบริหารราชการในตางประเทศ
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(๔) หนวยงานของรัฐที่อยูในกํากับของฝายบริหาร
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐแตไม
รวมถึงสมาชิกสภาทองถิ่น
“กระทรวง＂ หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงดวย
“ปลัดกระทรวง”หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวง
ดวย
“กรม＂ หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และสวนราชการที่ไม
มีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการเปนอธิบดี หรือผูด ํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเปนอธิบดี
“อธิบดี＂ หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการของกรมดวย
ขอ ๖ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจราชการ
ขอ ๗ การตรวจราชการมีวตั ถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่
ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตางๆ
ของชาติและของหนวยงานของรัฐ
(๒) เพื่อตรวจติดตามวา หนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรีและคําสั่งของนายกรัฐมนตรีและเปนไปตามความมุง
หมาย วัตถุประสงค เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใดๆที่กําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือวาระ
แหงชาติหรือไม
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ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ
(๔) เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาที่ของ
รัฐและประชาชน
(๕) เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวน เกีย่ วกับเหตุการณ หรือ
สถานการณในพืน้ ที่
ขอ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําป
หรือตามที่ไดรบั คําสั่งจากผูบ ังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามรอบปงบประมาณ
โดยใหหวั หนาหนวยงานของรัฐ และผูตรวจราชการรวมกันจัดทําใหแลวเสร็จ ภายในเดือนตุลาคมของ
ปงบประมาณนั้น
ถาในกระทรวงใดมีผูตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการ
ตรวจราชการประจําปของกรม ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง
ภายในเดือนกันยายนของทุกป ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เชิญ
หัวหนาหนวยงานทีม่ ีแผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคสอง หรือผูตรวจราชการทีห่ ัวหนาหนวยงาน
มอบหมาย มารวมประชุมปรึกษาหารือเพือ่ จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหสอดคลองโดยไมซ้ําซอน
กันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผูตรวจ
ราชการใหเปนแนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได
เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามไดขอยุติเปนประการใด ใหหนวยงานทุกหนวยที่
เกี่ยวของดําเนินการตามขอยุตินั้น
ขอ ๙ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจ
ราชการเกีย่ วกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยในฐานะ
ผูสอดสองดูแลแทน คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทน รัฐมนตรีวา การกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง

-12ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบ และมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกรม ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี
ขอ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ตอ งตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการใน
เรื่องเดียวกัน ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม ที่
เกี่ยวของประสานงานหรือรวมกันดําเนินการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชนสุขของประชาชน
ขอ ๑๑ การแบงพืน้ ทีก่ ารตรวจราชการ ใหเปนไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
หมวด ๒
อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ
ขอ ๑๒ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตามขอ ๗ ใหผูตรวจราชการ
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึง่ ใหถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่อง
ใด ๆในระหวางการตรวจราชการไวกอนหากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือประโยชน
ของประชาชนอยางรายแรง และเมื่อไดสั่งการดังกลาวแลวใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณา
โดยดวน
(๓) สั่งใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการ
รองเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูร ับการตรวจ และรายงานผูบ ังคับบัญชา
เพื่อทราบ
(๖) เรียกประชุมเจาหนาที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูตรวจราชการสั่งตามขอ ๑๒ (๒) ใหผูรับการตรวจปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
โดยพลัน ในกรณีที่ผูรับการตรวจไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวได ใหผูรับการตรวจชี้แจงขอขัดของ
พรอมเหตุผลใหผูตรวจราชการทราบ และใหผูตรวจราชการรายงานผูบ ังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสัง่ การ
ตอไป

-13ขอ ๑๔ ในการตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียม
ของทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการตามหมวด ๔
ขอ ๑๕ เพื่อใหการตรวจราชการ เปนไปอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควร มีหวั หนาผูตรวจราชการใหผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจราชการคนใดคนหนึง่ เปนหัวหนาผูตรวจราชการและจะใหมีรองหัวหนา
ผูตรวจราชการดวยก็ได
ในกรณีมีความจําเปน และเพื่อประโยชนของทางราชการ อาจขอกําหนดใหมี
ตําแหนงหัวหนาผูตรวจราชการเปนการเฉพาะก็ได
ใหหวั หนาผูตรวจราชการ มีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา แกผูตรวจ
ราชการ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๖ ผูรับการตรวจมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจราชการในการเขาไปใน
สถานที่ปฏิบัตงิ าน เพื่อประโยชนในการตรวจราชการ
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวน และ
พรอมที่จะใหผูตรวจราชการตรวจสอบได
(๓) ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติม ใหแกผูตรวจ
ราชการ
(๔) ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผูตรวจราชการไดสั่งการในระหวาง
ตรวจราชการไวกอน หากไมสามารถดําเนินการไดตามทีผ่ ูตรวจราชการสั่งการ ใหชี้แจงขอขัดของพรอม
เหตุผลใหผูตรวจราชการทราบโดยเร็ว
(๕) ดําเนินการอื่นทีเ่ ปนประโยชนในการตรวจราชการ
หมวด ๓
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ
ขอ ๑๗ ภายใตบังคับขอ ๑๘ เมื่อเสร็จสิน้ การตรวจราชการในแตละคราว ใหผูตรวจ
ราชการรายงานผลการตรวจราชการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีผตู รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีใหรายงานถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และในกรณีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นวามีปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหสงั่ และปฏิบัติราชการ หรือกํากับการบริหารราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลเขตพื้นที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสัง่ การตอไป

-14(๒) กรณีผูตรวจราชการกระทรวง ใหรายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนากลุม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหนากลุมภารกิจที่รับผิดชอบเห็นวามีปญหาสําคัญ
ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดเพือ่ ทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป
(๓) กรณีผูตรวจราชการกรม ใหรายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี เห็นวามี
ปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอหัวหนากลุมภารกิจ เพื่อทราบหรือพิจารณาสัง่ การตอไป ในกรณีที่ไมมี
หัวหนากลุมภารกิจ ใหรายงานปลัดกระทรวงเจาสังกัดแทน
การรายงานผลการตรวจราชการ ของผูต รวจราชการตอรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผูตรวจราชการรายงานถึงปญหาหรืออุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการแกไข
หรือปรับปรุง ใหเปนหนาที่ของผูตรวจราชการ ซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และถาพนหกสิบวันแลวยังมิไดมีการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงอยางหนึง่
อยางใด ใหรายงานรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการ ในเขต
พื้นที่เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการ ตามขอ ๑๐ ใหผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม แลวแตกรณี พิจารณา ประมวลผล
วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหารวมกัน และนํารายงานเสนอแนะผูมีอํานาจ หรือผูมี
สวนเกี่ยวของ เพื่อทราบหรือพิจารณาสัง่ การ แลวแตกรณี
ขอ ๑๘ ในการตรวจราชการแตละครั้ง ถาผูตรวจราชการพบเห็นปญหา อุปสรรค หรือ
แนวโนมที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวม หรือตอผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการหรือแผนงาน ใหรีบจัดทํารายงานโดยสรุปพรอมทั้ง ขอเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น เพื่อดําเนินการแกไขใหลุลวงโดยเร็ว แลวแจงใหผูตรวจราชการทราบภายในสามสิบ
วันนับแตวันทีไ่ ดรับรายงานจากผูตรวจราชการ
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาผูตรวจราชการยังมิไดรับแจงผลการดําเนิน
การ หรือไดรับแจงวาปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวอยูน อกเหนืออํานาจของหนวยงานของรัฐนัน้ ใหผูตรวจ
และในกรณีที่ยงั มิไดแกไข
ราชการรายงานผูบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐนั้นเหนือขึน้ ไปชั้นหนึง่
ปญหา หรืออุปสรรคดังกลาวภายในเวลาอันสมควร สําหรับกรณีเปนรายงาน ของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือผูตรวจราชการกระทรวงใหรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเปนรายงานของ
ผูตรวจราชการกรมใหรายงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ
ขอ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรายงาน หรือจะตองขอ
คําวินจิ ฉัยสั่งการจากผูมีอํานาจใหผูตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสาร
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ขอ ๒๐การรายงานผลการตรวจราชการใหจัดทําโดยสรุปใหเห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค
ของการตรวจราชการพรอมทั้งปญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแกไขดวยก็ได
ในกรณีที่ไดแนะนําหรือสั่งการดวยวาจาไวใหสรุปคําแนะนําและการสัง่ การนั้นไว
ในรายงานดวย
หมวด ๔
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการ
ขอ ๒๑ ผูตรวจราชการพึงรวบรวมขอมูลและติดตามขาวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอยาง
ครบถวนสมบูรณ ทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน และทําหนาที่สอดสองดูแลงานราชการทัง้ ทีเ่ ปนของหนวย
งานของรัฐตนสังกัดของตนและราชการของหนวยงานของรัฐอื่น ตรวจติดตามงานที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ เพือ่ ใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสัง่ การใน
การแกไขปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง
ในกรณีทพี่ บเห็นปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไมวาจะอยูในความรับผิดชอบ
ขอ ๒๒ ผูตรวจราชการตองรวมมือและประสานงานระหวางกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทัง้ ประสานงาน และรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลของสวนราชการตาง ๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๒๓ ผูตรวจราชการตองไมรับสิ่งของมีคา หรือผลประโยชนใด ๆ จาก ผูรับการตรวจ
หรือผูเกี่ยวของ
หมวด ๕
สมุดตรวจราชการ
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐที่ต้งั อยูในสวนภูมิภาค จัดใหมีสมุดตรวจราชการไวประจํา
ณ สํานักงานหรือทีท่ ําการ
หนวยของรัฐอืน่ ที่มิใชหนวยงานของรัฐ ตามวรรคหนึ่ง
จะจัดใหมีสมุดตรวจ
ราชการตามทีเ่ ห็นสมควรหรือจําเปนก็ได
สมุดตรวจราชการอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) วัน เดือน ป ที่ตรวจ
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงคที่ตรวจ โดยจะระบุเกีย่ วกับสถานที่ งาน หรือ
โครงการที่ตรวจไวดวยก็ได
(๓) ขอเสนอแนะหรือการสัง่ การของผูตรวจราชการที่จาํ เปนตองดําเนินการโดย
รีบดวน และไดแนะนําหรือสั่งการไวดว ยวาจาแลว
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ขอ ๒๕ เมื่อผูต รวจราชการไปตรวจราชการที่สํานักงานหรือที่ทําการของหนวยงานของรัฐ
ใหผูตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรอมทั้งลงลายมือชื่อ ตําแหนง และ
วัน เดือน ป ที่ตรวจไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึง่ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ของรัฐหลายหนวย
และไดบันทึกการตรวจราชการไวในสมุดตรวจราชการที่หนวยงานของรัฐหนวยใด
หนวยหนึง่ แลว อาจไมลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเลมอืน่ ในเขตทองที่เดียวกันก็ได
แตตองบันทึกอางอิงไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่ตรวจนัน้ ดวย
ขอ ๒๖ ใหผูรับการตรวจดําเนินการตามทีผ่ ูตรวจราชการบันทึกไวในขอ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถดําเนินการไดโดยทันที ใหรีบดําเนินการโดยไมชักชา แลวบันทึกไวในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่
ไมสามารถดําเนินการตามทีผ่ ูตรวจราชการบันทึกไดทนั ทีหรือไมสามารถดําเนินการได ใหบันทึกชีแ้ จงของ
ขัดของ พรอมทั้งเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ
ขอ ๒๗ ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ผูตรวจราชการไดบันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามขอ ๒๕ ใหผูรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดําเนินการของผูรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชา
ในกรณีที่ผูรับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยูในเขตพืน้ ที่ของจังหวัดนอกจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ หนวยงานของรัฐใดมีระเบียบวาดวยการตรวจราชการของหนวยงานของตนเปน
การเฉพาะและไมสอดคลองกับระเบียบนี้ ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหสอดคลองกับระเบียบนี้
ในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิไดมีการปรับปรุง
ระเบียบ ใหผตู รวจราชการและผูรับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบงั คับใหใชได
ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘
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แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓
กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทําแผนการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ และแผนการ
บูรณาการเพื่อมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรับบาล ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขประจําป
งบประมาณทุกป ตามนัยแหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘ การตรวจ
ราชการโดยมีการจัดทําภารกิจของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินใหสามารถแกไข
ปญหาอุปสรรคและกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนดวยความโปรงใส เปนธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธี การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกระทรวงสาธารณสุข จึงได กําหนดกรอบและ
ประเด็น / ตัวชี้วัด ตางๆ ดังนี้
๑. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จํานวน ๔ คณะ
คณะที่ ๑ การติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนและการตรวจราชการแบบบูรณาการ
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
คณะที่ ๓ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
คณะที่ ๔ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๒. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๕ โครงการ
๒.๑ โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส
๒.๒ โครงการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ (เอช๑ เอ็น๑)
๒.๓ โครงการดูแลสุขภาพนักเรียน เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๒.๔ โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว เพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
๒.๕ โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
การตรวจราชการนี้ เปนเครื่องมือในการติดตาม กํากับและประเมินผลงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อ
ติ ดตามความก าวหน า ตลอดจนการประเมิ นผลงานตามนโยบายสํ าคั ญของกระทรวงสาธารณสุ ขให
ครอบคลุมโดยตรง กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ดังนี้
ก. ภารกิจการตรวจราชการและนิเทศงานในระดับเขต
๑. การติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนของกระทรวงสาธารณสุข
๒. การติดตามผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค ประกอบดวย ๓ ประเด็นหลัก
(Key areas)
๓. การตรวจราชการแบบบูรณาการ
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ภารกิจที่ ๑ การติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนของกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นหลักที่ ๑ การดําเนินงานเพื่อสนองนโยบายและแกไขปญหาเรงดวน
ประกอบดวย ๒ หัวขอ (Issues) ไดแก โครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งป ๒๕๕๓ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ภารกิจที่ ๒ การติดตามผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
ประเด็นหลักที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชน
เขาถึงได ประกอบดวย ๔ หัวขอ ไดแก
๒.๑ การจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ๔ ระดับ (primary care, secondary,
tertiary และ excellent center)
๒.๒ การพัฒนา Referral system เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสงตอผูปวย และลดอัตรา การ
ถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะการสงตอขามเขต
๒.๓ การประเมิน Performance Outcomes หรือ Basic service ของสถานบริการระดับตางๆ
เพื่อใหครอบคลุมการจัดบริการพื้นฐานทั้งดานสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู
๒.๔ ความพรอมของจังหวัดตอการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER) ไดแก การ
ระบาดของไขหวัดใหญ การรองรับอุบัติภัยฉุกเฉิน ฯลฯ
ประเด็ นหลั กที่ ๓ การสงเสริมสุขภาพ ป องกัน ควบคุมโรค และลดป จจัย เสี่ยงดานสุขภาพ
ประกอบดวย ๔ หัวขอ ไดแก
๓.๑ แผนงานโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) ประกอบดวย ๕ มาตรการ ไดแก การเฝาระวังและคัด
กรองกลุ ม เสี่ ย ง การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในกลุ ม เสี่ ย ง การพั ฒ นามาตรการในชุ ม ชน
(Community based intervention) การใหความรูและสื่อสาธารณะ (Public education) และ
การดูแลรักษาผูปวย (Disease management)
๓.๒ การปองกันและควบคุมโรคติดตอ (CD)
๓.๓ การดูแลภาวะสุขภาพในกลุมเยาวชนและวัยรุน ไดแก ยาเสพติด เอดส การตั้งครรภกอนวัย
อันควร พฤติกรรมและสุขภาพจิตวัยรุน
๓.๔ สุขภาพแมและเด็ก และผูสูงอายุ ไดแก หญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด ทารก เด็กปฐมวัย
และผูสูงอายุ
ประเด็นหลักที่ ๔ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ประกอบดวย ๓ หัวขอ ไดแก
๔.๑ การบริหารการเงินการคลังระดับเขตและจังหวัด (Health Care Financing)
๔.๒ การบริหารจัดการบุคลากร ไดแก การจัดหา การกระจาย และการพัฒนาบุคลากร
๔.๓ การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับจังหวัด
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ประเด็นหลักที่ ๕ การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประกอบดวย ๕ หัวขอ ไดแก
๕.๑ โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส
๕.๒ โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนตามพระราชดําริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารีฯ
๕.๓ การเตรียมความพรอมในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1)
๕.๔ โครงการสายใยรัก ครอบครัว
๕.๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
รวมทั้งสิ้น ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ หัวขอ รวมกลุมนโยบาย โดยไมรวมประเด็นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
ค. กระบวนการตรวจราชการและนิเทศงาน
๑. ขอความเห็นชอบแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานตาม ๓ ภารกิจ ๕ ประเด็น และ๑๑
หัวขอจากที่ประชุมสํานักตรวจฯ และปลัดกระทรวง
๒. แตงตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามการตรวจราชการและนิเทศงาน (คปต.) ๔ ชุด เพื่อ
รองรับ ๕ ประเด็น ประกอบดวย
คณะที่ ๑ การติดตามนโยบาย ปญหาเรงดวน และการตรวจบูรณาการ
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพฯ
คณะที่ ๓ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
คณะที่ ๔ การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๓. ประชุมหารือรวมกับผูบริหารของทุกกรม เพื่อกําหนดเครื่องมือการตรวจนิเทศสําหรับแตละ
หัวขอ (๑๑ หัวขอ + กลุมนโยบาย) ซึ่งประกอบดวย
๓.๑ ตัวชี้วัดของแตละหัวขอๆ ละไมเกิน ๓ ตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเชิง
ปริมาณ
๓.๒ แนวทางกํากับติดตาม (Monitoring & Evaluation Guideline) เพื่อประเมิน
กระบวนการและผลลัพธในเชิงคุณภาพ (ในรูปแบบบันทึกเชิงบรรยาย)
๔. ขอความเห็นชอบเครื่องมือการตรวจนิเทศประจําป ๒๕๕๓ จากที่ประชุมสํานักตรวจฯ และ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๕. ประชุมชี้แจงผูบริหารกรม ศูนยวิชาการระดับเขต และผูบริหารสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๖. การตรวจราชการและนิเทศงานปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปละ ๒ รอบ และ
ใหมีการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานแตละรอบในแตละจังหวัด เปนขอเสนอให
จังหวัดปรับปรุงแกไขในประเด็นสําคัญๆ ๕-๑๐ ขอ อีกทั้งใหมีการติดตามผลการปรับปรุงตาม
ขอเสนอในรอบถัดไปดวย

-20๗. ผูตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก นําเสนอปญหาที่สําคัญเรงดวน เปนวาระพิจารณาของ
การประชุมประจําเดือนของสํานักตรวจฯ เพื่อหารือแนวทางแกไขและมอบหมายหนวยงานที่
เกี่ยว ของดําเนินการ
๘. สํานักตรวจและประเมินผล รวบรวมผลการตรวจราชการและนิเทศงานในรูปของตัวชี้วัด เชิง
ปริมาณ และบันทึกเชิงบรรยายของแตละหัวขอ รวมทั้งขอเสนอ ปละ ๒ รอบ
๙. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานประจําป
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การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ป ๒๕๕๓
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจที่สําคัญตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวย การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ คือ การชี้แจง แนะนํา ทําความเขาใจกับหนวยงานและเจาหนาที่
ของรัฐในการปฏิบัติตามนโนบายของรัฐบาลและแผนตางๆของชาติ และทําการตรวจติดตามความกาว
หนา ปญหาอุปสรรค และประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความคุมคาในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
การสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น ความตองการของเจาหนาที่และประชาชน แสวงหาขอเท็จจริงดวย
การสืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่กําลังเปนปญหาในพื้นที่ ดังนั้น จึงสามารถ
แบงภารกิจของการตรวจราชการระดับกระทรวงออกเปน ๔ ประเภทคือ
๑. การตรวจราชการกรณีปกติ ปละ ๒ ครั้ง
๒. การตรวจราชการแบบบูรณาการ เปนการตรวจราชการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวของ ปละ ๓ ครั้ง
๓. การตรวจราชการกรณีพิเศษ หรือเฉพาะกิจ ไดแก การตรวจราชการเมื่อมีเหตุการณหรือ
สถานการณที่กําลังเปนปญหาในพื้นที่ เชน การเกิดโรคระบาด อุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
รวมทั้งการติดตาม ผูบริหารสูงสุดของกระทรวงในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อติดตามงาน
นโยบายที่สําคัญและเรงดวน
๔. การตรวจราชการกรณีเรื่องรองเรียนรองทุกข เปนการตรวจราชการเพื่อแสวงหาขอเท็จจริง
และแกไขปญหาใหเจาหนาที่ หรือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูมี
อํานาจหรือจากเจาหนาที่ของรัฐ
ปญหาของการตรวจราชการกรณีปกติที่ผานมา คือตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๗ จนถึง ๒๕๕๒
การตรวจราชการกรณีปกติ มุงเนนไปที่ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (Indicator oriented) เปนหลัก ทํา
ใหการตรวจราชการและนิเทศงานใชเวลาสวนใหญไปกับการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเปน
หลัก ทั้งผูตรวจ ผูรับการตรวจ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ โดยมิไดใหความสําคัญกับเนื้องาน กระบวน
การทํางาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเทาที่ควร สงผลใหการตรวจราชการไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว และทําใหผูบริหารทุกระดับรวมทั้งผูปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(Performance Indicator:PI) มากเกินไป กลาวคือใหความสําคัญตอภาระรับผิดชอบตอผลงาน มากกวา
ภาระรับผิดชอบตอกระบวนการ ปญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่พบในการตรวจราชการที่ผานมาคือ ตัวชี้วัดมี
จํานวนมากเกินไป จํานวนตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการป ๒๕๔๘-๒๕๕๒ คือ ๖๗, ๖๐, ๗๕, ๖๑
และ ๗๘ ตัวชี้วัดตามลําดับ จํานวนตัวชี้วัดที่มากเกินไป จะกอใหเกิดภาระงานตอการทํางานในระดับ
พื้นที่ทุกระดับ และหนวยงานในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัด มีตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของตนเองเปน
จํานวนไมนอยเชนเดียวกัน ดังนั้นเมื่อรวมกับตัวชี้วัดจากแผนการตรวจราชการ จังหวัดจะมีตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานในแตละป จํานวนมากกวา ๑๐๐ ขึ้นไป คงตองมีคําถามวา จังหวัดจะสามารถดําเนินงานเพื่อ
ใหบรรลุตัวชี้วัดเหลานั้นไดอยางไรในขณะที่มีขอจํากัดหลายๆดาน สาเหตุสําคัญที่มีตัวชี้วัดมากเกินไป
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ที่บงบอกวา เปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จ (Key Success Factor) ดังนั้น เราจึงพบวา ตัวชี้วัด
หลายๆตัว เปนเพียงตัวชี้วัดผลงาน (PI) เทานั้น ไมสมควรนํามาเปนตัวชี้วัดในแผนการตรวจราชการ มี
ตัวชี้วัดบางตัวไมสะทอนผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากผลการปฏิบัติงานนั้นไมไดเกิดจากผลงานของ
หนวยงานสาธารณสุข หากแตเปนผลงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
สถานศึกษา อีกทั้งตัวชี้วัดบางตัวไมมีหลักฐานที่สามารถแสดงถึงผลงานที่เปนจริงได ดังนั้นผูราย งานผล
จึงสนใจเพียงรายงานตัวเลขผลงานตามความตองการของผูบริหารเพื่อใหบรรลุตัวชี้วัดเทานั้น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ สํานักตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมินผล ไดปรับปรุงและพัฒนา
การตรวจราชการกรณีปกติ โดยมุงเนนที่เนื้องาน (Work oriented) มากกวามุงที่ตัวชี้วัด เปนการติดตาม
กระบวนงาน (process) มากกวาติดตามผลการปฏิบัติงาน รับฟงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมากกวาการ
เรงรัดผลงาน มุงเนนการแกไขปญหามากกวาการแกไขตัวเลข
การตรวจราชการในป ๒๕๕๓ กําหนดเปนภารกิจที่สําคัญ ๓ ภารกิจ ประเด็นหลัก ๕ ประเด็น
และ ๑๓ หัวขอ ในแตละหัวขอ จะหยิบยกกรอบการทํางานที่เกี่ยวของ เปนแนวทางในการตรวจราชการ
และนิเทศงาน เพื่อประเมินปญหาการทํางาน กระบวนการปฏิบัติและผลลัพธตางๆตามสภาพของแตละ
พื้นที่ ทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของจะจัดทําเอกสารสรุปใหจังหวัดทราบถึง สถานการณและสภาพปญหา
วัตถุประสงค แนวทางการแกปญหาหรือแนวทางการดําเนินงาน ผลลัพธที่ตองการ ตัวชี้วัด(ถามี) และ
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ ดังนั้นจังหวัดจะตองศึกษาในแตละหัวขอใหเขาใจถองแท เพื่อที่ จะนําไปจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการของจังหวัด
ผลจากการประชุมคณะทํางานซึ่งมี ๔ คณะ ภายใต ๓ ภารกิจ ๕ ประเด็นหลัก ๑๓ หัวขอคือตัว
ชี้วัดที่ใชในการตรวจราชการกรณีปกติป ๒๕๕๓ มีจํานวนเพียง ๒๑ ตัวชี้วัด สํานักตรวจราชการมีหลัก
การพิจารณาตัวชี้วัดดังนี้คือ สํานักตรวจราชการเปนผูพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญ ที่นักวิชาการ
จากกรมวิชาการเสนอมา โดยเนนวา จะตองเปนตัวชี้วัดที่บงบอกความสําเร็จของงานไดจริง เปนตัวชี้วัด
ที่วัดผลงานระดับจังหวัดและใหมีจํานวนตัวชี้วัดนอยที่สุดที่เปนไปได สําหรับตัวชี้วัดของกรมวิชาการที่
ไมไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวชี้วัดของสํานักตรวจราชการ จังหวัดและพื้นที่จะยังคงตองนําไปดําเนิน
การตอไป กลาวคือ หนวยงานตางๆในจังหวัดจะตองมีการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกรมวิชาการและ
รายงานผลการดําเนินงานไปยังกรม รวมทั้งกรมสามารถนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานไดตามปกติ
แผนการตรวจราชการกรณีปกติป ๒๕๕๓ มีความแตกตางจากเดิมคือ ไมมีแผนงาน/โครงการ มี
แตประเด็นหลัก หัวขอ และตัวชี้วัด จังหวัดจะตองนําหัวขอทุกหัวขอไปจัดทําแผนปฏิบัติการของจังหวัด
ตัวชี้วัดที่มีเพียง ๒๑ ตัวแตก็มีงานอื่นๆที่ไมมีตัวชี้วัดอีกจํานวนไมนอย และทําการถายทอด (Cascade)
ตัวชี้วัดลงสูระดับหนวยงานในจังหวัด ในจํานวน ๒๑ ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดของสํานักงานปลัดกระทรวง
๑๑ ตัวชี้วัด ซึ่งถือวาเปนตัวชี้วัดทางการบริหาร เมื่อเทียบสัดสวนกับตัวชี้วัดทั้งหมดแลว เปนสัดสวนที่สูง
มากเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา นอกจากความแตกตางในดานตัวชี้วัดดังกลาวแลว กระบวนการตรวจ

-23ราชการจะแตกตางและเปลี่ยนไปจากเดิมดวย หลายปที่ผานมาผูนิเทศตางเปนอิสระในตัวเองในวันตรวจ
ราชการ ผูนิเทศไปพบกับผูรับการนิเทศตามกลุมงาน/ฝายตางๆของหนวยรับตรวจ แลวนําผลที่ไดมา
เสนอในที่ประชุมสรุปผลการตรวจราชการในวันสุดทาย สําหรับปนี้การนิเทศงานมีลักษณะเปนทีมนิเทศ
กล า วคื อ ผู ที่ เ ข า ร ว มการนิ เ ทศงาน ประกอบด ว ย ผู ต รวจราชการ/สาธารณสุ ข นิ เ ทศ/ผู ช ว ยผู ต รวจ
ผูบริหารหนวยงาน ผูนิเทศทุกคนที่เกี่ยวของ ผูรับการนิเทศหรือนักวิชาการทุกคนที่เกี่ยวของ และอื่นๆ
(ถามี) ประชุมพรอมกันเพื่อนิเทศงานตามหัวขอที่กําหนด โดยเนนเนื้องาน กระบวนงานและปญหา
อุปสรรค พรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น กระบวนการนิเทศงานดังกลาวจะเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ และระหวางผูนิเทศดวยกันเอง ในที่สุด
การนิเทศงานจะกอใหเกิดประโยชนดวยกันกับทุกสวนที่เกี่ยวของ
การปรับเปลี่ยนระบบการตรวจราชการในครั้งนี้ เปนการสรางความพึงพอใจใหกับหนวยงานผูรับ
ตรวจซึ่งเปนหนวยปฏิบัติงานในภูมิภาค ตรงกันขามหนวยงานวิชาการทุกระดับตั้งแตกรม สํานักและกอง
อาจจะไมพึงพอใจ เพราะมีความกังวลวาภารกิจตามตัวชี้วัดของตนเอง จะไมไดรับการตอบ สนองจาก
จังหวัดเทาที่ควร ทางออกสําหรับกรมวิชาการที่ไมมีตัวชี้วัดในแผนการตรวจราชการคือ กรมตองจัดใหมี
ผูนิเทศงานตามปกติ เพื่ อนิ เทศและติดตามงานในพื้นที่ เมื่อพบวาผลงานไมบ รรลุตามเปา หมายที่
กํ า หนดและมี ป ญ หาอุ ป สรรคในการดํา เนิ น งาน ขอนํา เรื่ อ งดั งกล า วบรรจุเ ปน วาระการประชุม ของ
คณะกรรมการ ประสานงานสาธารณสุขระดับเขต (คปสข.) เพื่อใหผูบริหารรับทราบและมีการแก ปญหา
อยางเปนรูปธรรม ทางออกอีกประการหนึ่งที่สามารถทําไดคือ กรมวิชาการมีผูนิเทศงานไปนิเทศงานและ
ติดตามผลงานในพื้นที่ โดยเดินทางไปกอนกําหนดการตรวจราชการ ๑ วัน และในวันสุดทายของการ
ตรวจราชการซึ่งเปนวันสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน ผูนิเทศขออนุญาตนําผลการติดตามและ
นิเทศงานของหนวยงานเสนอในที่ประชุม ทางออกสุดทายคือ กรมวิชาการจัดผูนิเทศติดตามผลงาน
ตามปกติ แลวใหนําเสนอผลการนิเทศและติดตามประเมินผลของพื้นที่เปนลายลักษณอักษรตอผูตรวจ
ราชการประจําเขต
การพัฒนาระบบการตรวจราชการกรณีปกติในครั้งนี้ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ทั้ง
หมด ไดแก สํานักตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมินผล หนวยงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาค และ
สํานัก/กองของกรมวิชาการ รวมทั้งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะตองปรับกระบวนทัศน ปรับ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน และปรับตัวเพื่อรองรับกับระบบใหมที่เกิดขึ้น เพื่อใหการตรวจราชการ
ระบบใหมนี้ ประสบความสําเร็จสูงสุดและมีประโยชนกับทุกๆฝายโดยเฉพาะหนวยปฏิบัติในภูมิภาค
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สรุปตัวชี้วัดในแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓
คณะที่ ๑ การติดตามนโยบายปญหาเรงดวน และการตรวจบูรณาการ
แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๑๐๑
การติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนและการตรวจบูรณาการ
๑. คณะที่ ๑
๒. ภารกิจที่ ๑
การติดตามนโยบายและปญหาเรงดวนและการตรวจบูรณการ
๓. ประเด็นหลักที่ ๑
การดําเนินงานเพื่อสนองนโยบายและแกไขปญหาเรงดวน
๔. หัวขอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน
๖.ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง

พัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ

๗.รหัสตัวชี้วัด
๘. ชื่อตัวชี้วัด
๙. เกณฑ

๐๑๐๑
จํานวน รพ.สต.ในจังหวัดที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด
จั ด ระดั บ ผลการดํ า เนิ น การโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลตามเกณฑ ก าร
ประเมิน ไดเปน ๓ ระดับดังนี้
๙.๑ รพ.สต. ระดับ ” ดี” มีกิจกรรมจากการประเมิน ครบอยางนอย ๑๔
ขอยอย ใน ๒๒ ขอยอย
๙.๒ รพ.สต.ระดับ “ดีมาก” ผานการประเมินระดับ “ดี” โดยมีเกณฑขอ
๓.๔.๑ “มีการสรางแกนนําเฝาระวังปญหาสุขภาพในชุมชน” ผานดวย
๙.๓ รพ.สต. ระดั บ “ดี เ ยี่ ย ม” ผ า นการประเมิ น ระดั บ “ดี ” โดยมี ข อ
๓.๔.๑, ๓.๔.๒ และ ๓.๔.๓ ผาน
ทั้งหมดแสดงถึงความเขมแข็งของชุมชน ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมพึงประสงค

๘.ผลงาน
๘.๑ รายการขอมูล
จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด
๘.๒ นิยาม
๘.๓ วิธีรายงาน
๘.๔ แหลงขอมูล
๙.๑ รายการขอมูล
เปาหมาย รพ.สต. ทุกแหง
๙.๒ นิยาม
๙.๓ วิธีการรายงาน
รายงานทาง E-inspection (ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.)
๙.๔ แหลงขอมูล
๑๐.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ) ไมมี
๑๑.เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๒.ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๒.๑ ชื่อ-สกุล นางเพ็ญนภา วิเชียร
ตําแหนง : หัวหนางานตรวจราชการเขต ๙ สป. โทร.(๐๒)๕๙๐๑๔๘๗

-25-

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๒๐๑
๑. คณะที่ ๒
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๒
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๔. หัวขอ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงทั้ง ๔ ระดับ
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง

พัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ

๗.รหัสตัวชี้วัด

๐๒๐๑

๘. ชื่อตัวชี้วัด

ความสําเร็จของจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

๙.เกณฑ

ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ
๑. แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด โดยมีภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวนรวมเปนกรรมการ และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๓ เดือน / ครั้ง
เพื่อติดตามความกาวหนาและแกไขปญหาและอุปสรรครวมกัน
๒. จัดทําแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาพรวมจังหวัด (แผน ๓ ป) ที่ครอบคลุม
และสอดคลองระหวาง แผนคน แผนเงิน งบลงทุน
๓. หนวยบริการทุกระดับมีการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (แผน ๓ ป) ที่
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด

๑๐.ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑๐.๒ นิยาม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด / หนวยบริการทุกระดับ

๒ ครั้ง / ป (รายงานผลจากการตรวจราชการฯ 2 รอบ)

๑๑.๔ แหลงขอมูล
๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด

ไมมี

๑๓.เกณฑการใหคะแนน

ไมมี

๑๔.ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางจารุภา จํานงศักดิ์

ตําแหนง : เลขานุการคณะที่ ๒

หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล

กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-26แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๒๐๒
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๑.คณะที่ ๒
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๒
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๔. หัวขอ
การพัฒนาระบบสงตอผูปวย
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน
๖.ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
๗.รหัสตัวชี้วัด
๐๒๐๒
๘. ชื่อตัวชี้วัด
รอยละของการถูกปฏิเสธการสงตอผูปวย ๔ ระดับ คือ ภายในจังหวัดภายในเขต การ
สงตอขามเขต และการสงตอสวนกลาง(กรมการแพทย) / โรงพยาบาลนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
๙. เกณฑ
๑๐.ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๐๒๐๒๑ จํานวนการถูกปฏิเสธการสงตอผูปวย ๔ ระดับ
๑๐.๒ นิยาม
การถูกปฏิเสธการสงตอผูปวย ๔ ระดับ หมายถึง จํานวนการถูกปฏิเสธการรับผูปวย
ที่สงตอทั้ง ๔ ระดับ คือ ภายในจังหวัด ภายในเขต การสงตอขามเขต และการสงตอ
สวนกลาง(กรมการแพทย) / โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๓ วิธีรายงาน
ทุกเดือน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
ศูนยประสานการสงตอระดับจังหวัด / สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๐๒๐๒๒ จํานวนการสงตอผูปวยทั้งหมด
๑๑.๒ นิยาม
การสงตอผูปวยทั้งหมด หมายถึง จํานวนการสงตอผูปวยทั้งหมดทุกระดับ
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
ทุกเดือน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
ศูนยประสานการสงตอระดับจังหวัด / สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
จํานวนการถูกปฏิเสธการสงตอผูปวย ๔ ระดับ
รหัส = ๐๒๐๒
x ๑๐๐
จํานวนการสงตอผูปวยทั้งหมด
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางจารุภา จํานงศักดิ์
ตําแหนง : เลขานุการคณะที่ ๒
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๕๐ มือถือ : ๐๘๔-๘๗๔๔๐๙๕
โทรสาร. e-mail : noina@health.moph.go.th
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๑. คณะที่ ๒
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๒
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๔. หัวขอ
การประเมิน Performance Outcomes หรือ Basic service ของสถานบริการ
แตละระดับ
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
พัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
๗.รหัสตัวชี้วัด
๐๒๐๓
๘. ชื่อตัวชี้วัด
จังหวัดมีการใชขอมูลการใหบริการที่เนนความครอบคลุมตามกลุมเปาหมาย
๙. เกณฑ
จังหวัดมีการใชขอมูลการบริการสงเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชากรกลุมเปาหมาย
ไดแก กลุมหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด ทารกแรกเกิด เด็กอายุ ๐ – ๕ ป เด็ก
อายุ ๖ - ๑๙ ป วัยทํางาน ๒๐ – ๕๙ ป (รายละเอียดเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
๑๐.ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑๐.๒ นิยาม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ) - ไมมี
๑๓.เกณฑการใหคะแนน
ไมมี
๑๔.ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางจารุภา จํานงศักดิ์
ตําแหนง : เลขานุการคณะที่ ๒
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๕๐ มือถือ : ๐๘๔-๘๗๔๔๐๙๕
โทรสาร. e-mail : noina@health.moph.go.th

-28แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๒๐๔
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๑.คณะที่ ๒
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๒
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๔. หัวขอ
การประเมิน Performance Outcomes หรือ Basic service ของสถานบริการแต
ละระดับ
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐาน
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
พัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
๗.รหัสตัวชี้วัด
๐๒๐๔
๘. ชื่อตัวชี้วัด
๙. เกณฑ
๑๐.ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑๐.๒ นิยาม

๑๐.๓ วิธีรายงาน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม

จังหวัดมีการใช case mixed index ในการประเมินการบริการที่เหมาะสมกับหนวยบริการ

คาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) ของผูปวยในทั้งหมด
- case mixed index (CMI) หมายถึง คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยของผูปวยใน
ทั้งหมด
- คาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative Weight : RW) ของผูปวยในทั้งหมด หมายถึง
ผลรวมคาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) ของผูปวยในทุกราย ในชวงเวลาที่กําหนด
- คาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative Weight : RW) หมายถึง คาเฉลี่ยของการใชทรัพยากรใน
การรักษาผูปวย DRG นั้นเทียบกับตนทุนเฉลี่ยของการรักษาผูปวยทั้งหมด
ทุกเดือน
รพศ./รพท./รพช./สสจ.

จํานวนผูปวยในที่จําหนายทั้งหมด
จํานวนผูปวยในที่จําหนายทั้งหมด หมายถึง จํานวนผูปวยในที่จําหนายทั้งหมด
ในชวงเวลาเดียวกัน
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
เหมือนขอ ๑๐.๓
๑๑.๔ แหลงขอมูล
เหมือนขอ ๑๐.๔
๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
คาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) ของผูปวยในทั้งหมด
รหัส = ๐๒๐๔
จํานวนผูปวยในที่จําหนายทั้งหมด
๑๓.เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางจารุภา จํานงศักดิ์
ตําแหนง : เลขานุการคณะที่ ๒
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๕๐ มือถือ : ๐๘๔-๘๗๔๔๐๙๕
โทรสาร. e-mail : noina@health.moph.go.th

-29แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๒๐๕
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๑. คณะที่ ๒
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๒
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๔. หัวขอ
ความพรอมของจังหวัดตอการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER)
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายเฝาระวังการปองกันการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน
๗.รหัสตัวชี้วัด
๐๒๐๕
๘. ชื่อตัวชี้วัด
มีการสรุปบทเรียนการตอบโตภาวะฉุกเฉินตามสถานการณจริง หรือสถานการณ
จําลองอยางใดอยางหนึ่ง
๙. เกณฑ
มีการสรุปบทเรียนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน โดยการประมวลสาระ
สําคัญ ๆ
ของการเตรียมความพรอมการรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดานการปองกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพเมื่อเหตุการณนั้นๆ (เหตุการณจริงหรือเหตุการณจําลอง) เสร็จ
สิ้น และจัดทําเอกสารเผยแพร
๑๐.ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑๐.๒ นิยาม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ) - ไมมี
๑๓.เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔.ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางจารุภา จํานงศักดิ์
ตําแหนง : เลขานุการคณะที่ ๒
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๕๐ มือถือ : ๐๘๔-๘๗๔๔๐๙๕
โทรสาร. e-mail : noina@health.moph.go.th

-30แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๒๐๖
๑. คณะที่ ๒
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๒
การพัฒนาระบบบริการสุข ภาพและระบบหลักประกันสุ ขภาพให ประชาชน
เขาถึงได
๔. หัวขอ
ความพรอมของจังหวัดตอการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER)
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินใหครบวงจรอยางมีประสิทธิภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๒๐๖
๘. ชื่อตัวชี้วัด
ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ มีระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
๙. เกณฑ
๑. ผูปวยฉุกเฉินไดรับการชวยเหลือดวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน ที่ไดมาตรฐาน
๒.คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน /คณะทํางานการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัด มีการ
ประชุมเพื่อสืบคนแนวทางการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
๓. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนยสั่งการและรับแจงเหตุ
๔. ผูเจ็บปวยฉุกเฉินหรือญาติแจงเหตุผานทางหมายเลขโทรศัพท ๑๖๖๙
๕. ชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ภายใน ๑๐ นาที
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑๐.๒ นิยาม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
ปละ 2 ครั้ง ตามการตรวจราชการ สรุปผลการดําเนินการขึ้นทะเบียนของ
จังหวัด
๑๐.๔ แหลงขอมูล
สถานพยาบาลทุกแหงในจังหวัด(รพ.ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึง
รพ.ไมไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนทุกแหงในจังหวัด)
๑๐.๕ ผูจัดเก็บขอมูล
ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการประจําจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๑. กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ) - ไมมี
๑๓.เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูรับผิดชอบประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นายเสกสรรค มานวิโรจน
ตําแหนง : ผูจัดการงานแผนงานและประเมินผล
หนวยงาน : สํานักยุทธศาสตร
กรม :สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ โทร . ๐๘๗ – ๑๑๔-๑๖๖๙

-31คณะที่ ๓ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ของรหัสตัวชี้วัด ๐๓๐๑
๑. คณะที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๔. หัวขอ
แผนงานโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง (NCD) :
โรคความดั น โลหิต สู ง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายระบบเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๗.รหัสตัวชี้วัด
๐๓๐๑
๘.ชื่อตัวชี้วัด
อัตราเพิ่มการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ลดลง
๙. เกณฑ
อัตราเพิ่มการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ลดลง
เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๑
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
จํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
๑. อัตราการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง หมายถึง
๑๐.๒ นิยาม
จํานวนผูปวยในดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ตอประชากรแสนคนในชวงเวลาเดียวกัน
๒. ผูปวยในดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ในที่นี้หมายถึงผูปวยที่รับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลดวยโรคตอไปนี้
๒.๑ โรคความดันโลหิตสูงหรือเปนโรคที่อยูในรหัส I10-15 (ICD10)
๒.๒ โรคเบาหวานหรือเปนโรคที่อยูในรหัส E10-14(ICD10)
๑๐.๒ นิยาม
๒.๓โรคหัวใจขาดเลือดหรือเปนโรคที่อยูในรหัส I20-25 (ICD10)
๒.๔ โรคหลอดเลือดสมอง หรือเปนโรคที่อยูในรหัส I60-69 (ICD10)
๑๐.๓ วิธีรายงาน
๑๐.๓.๑ รายงานผลงานสะสมครอบคลุมทุกเดือน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
รายงานฐานขอมูลผูปวยในรายบุคคล รง.๕๐๕
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัด เปนผูรายงานผานระบบ
E–Inspection
๑๑. กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
จํานวนประชากรไทยกลางปทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีรายงาน
๑๑.๓.๑ ประชากรเปาหมายมีคาเทากันทุกเดือน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
ทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-32๑๒. การประมวลผลตัวชี้วัด(สูตรการคํานวณ)
รหัส = จํานวนผูปวยในที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง X๑๐๐,๐๐๐
จํานวนประชากรไทยกลางปทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
กรมควบคุมโรค
แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
หนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
โทร. ๐๒-๕๙๐๓๙๘๖ มือถือ: ๐๘๑-๓๔๑๕๔๐๘
นางพรรณี ทิพยธราดล
หนวยงาน : สํานักโรคไมติดตอ
โทร. ๐๒-๕๙๐๓๙๘๗ มือถือ: ๐๘๑-๗๓๕๕๕๙๙
กรมอนามัย
นายแพทยณรงค สายวงศ
หนวยงาน: กองโภชนาการ
โทร. ๐๒-๕๙๐๔๓๒๘ มือถือ: ๐๘๑-๕๔๔๙๕๒๑
ดร.วณิชา กิจวรพัฒน
หนวยงาน : กองโภชนาการ
โทร.๐๒-๕๙๐๔๓๒๗ มือถือ: ๐๘๙-๕๕๑๐๑๑๓
นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์
หนวยงาน: กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
โทร. ๐๒-๕๙๐๔๕๘๗ มือถือ: ๐๘๔-๗๓๒๐๕๕๕

นางสาวภคพิมล ไกรสร
หนวยงาน: กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
โทร. ๐๒-๕๙๐๔๕๙๐ มือถือ: ๐๘๑-๙๙๕๓๔๓๑
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
นางสาวนวนันทน กิจทวี
หนวยงาน : สํานักวิชาการ
โทร. ๐๒-๕๙๑๘๕๖๗ มือถือ: ๐๘๕-๘๕๐๗๒๘๖
นางกัญญา อินแพง
หนวยงาน : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
โทร. ๐๒-๙๖๕๙๔๙๐ มือถือ: ๐๘๙-๗๙๐๘๕๙๙

ตําแหนง :นายแพทย ชํานาญการพิเศษ
โทรสาร. ๐๒-๕๙๐๓๙๘๘
e-mail: jurekong@gmail.com
ตําแหนง :นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
โทรสาร ๐๒ - ๕๙๐๓๙๘๘
e-mail : pannee3313@hotmail.com
ตําแหนง:ผูอํานวยการกองโภชนาการ
โทรสาร. ๐๒-๕๙๐๔๓๓๙
e-mail: tung4ever2001@yahoo.com
ตําแหนง: นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรสาร. ๐๒-๕๙๐๔๓๓๙
e-mail: kitvorapatw@gmail.com

ตําแหนง:ผูอํานวยการกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
โทรสาร. ๐๒-๕๙๐๔๕๘๔ e-mail:

ตําแหนง:นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร. ๐๒-๕๙๐๔๕๘๔
e-mail : khun_p@hotmail.com

ตําแหนง:นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรสาร. ๐๒-๕๙๑๘๕๖๗
e-mail : navanank@yahoo.com
ตําแหนง: เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
โทรสาร. ๐๒-๙๖๕๙๔๙๐
e-mail : kursuk_k@hotmail.com
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กรมการแพทย
นายแพทยสมเกียรติ โพธิสัตย
หนวยงาน : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย
โทร. ๐๒-๕๙๐๖๘๕๑
นายแพทยไชยา เบญจพลากร
หนวยงาน : สํานักพัฒนาวิชาการ
โทร. ๐๘๑-๙๒๐๒๓๙๗ , ๐๒-๕๙๐๖๒๔๗
นางรัชนีบูลย อุดมชัยรัตน
หนวยงาน: สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
โทร. ๐๒-๕๙๐๖๓๙๓
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายธงชัย สาระกูล
หนวยงาน : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
โทร ๐๒-๕๙๐๑๕๓๑ – ๒ มือถือ ๐๘๙-๙๖๗๔๒๗๙

ตําแหนง: ผูอํานวยการ
โทรสาร ๐๒-๙๖๕๙๘๕๔

ตําแหนง : นายแพทย ชํานาญการพิเศษ

ตําแหนง: นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ
โทรสาร ๐๒-๙๖๕๙๘๔๔
ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการกองสนั บ สนุ น สุ ข ภาพภาค
ประชาชน
โทรสาร. ๐๒-๕๙๐๑๕๓๐
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แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชีว้ ดั ๐๓๐๒
๑. คณะที่ ๓
๒. ภารกิจที่ ๒
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
๔. หัวขอ
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
๗.รหัสตัวชี้วัด
๘. ชื่อตัวชี้วัด
๙. เกณฑ
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล

๑๐.๒ นิยาม

๑๐.๓ วิธีรายงาน

๑๐.๔ แหลงขอมูล
๑๑. ประชากรเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล

การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
แผนงานโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) : การปองกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูก
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายระบบเฝาระวังการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๐๓๐๒
อัตราการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่มี
อายุ ๓๐ - ๖๐ ปเพิ่มขึ้น
อัตราการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่มี
อายุ ๓๐ - ๖๐ ป เพิ่มขึ้นรอยละ ๕
๑๐.๑.๑ จํานวนสตรีที่มีอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ (เกิดในป พ.ศ.
๒๕๒๓ - ๒๔๙๓) ในเขตรับผิดชอบเขารับการรักษาตัวดวยมะเร็งปากมดลูก
๑๐.๑.๒ จํานวนสตรีที่มีอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ (เกิดในป พ.ศ.
๒๕๒๓ - ๒๔๙๓) ในเขตรับผิดชอบ
สตรีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยมะเร็งปากมดลูกมดลูก หมายถึง
สตรีที่เขารักษาในโรงพยาบาลทั้ง OPD และ IPD ที่ไดรับการวินิจฉัยดวย ICO10 รหัส C53.0 – C53.9
๑๐.๓.๑ รายงานเปนรายไตรมาส ตามระบบ E – Inspection
๑๐.๓.๒ รายงานผลงานสะสมในแตละเดือน
๑๐.๓.๓ รายงานผลงานครอบคลุม ณ ปจจุบัน
จากรายงานของโรงพยาบาลใน ๗๕ จังหวัด
๑๑.๑.๑.จํานวนสตรีกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบ
๑๑.๒.๑ สตรีกลุมเปาหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ (เกิดในป พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๔๙๓) ในเขตรับผิดชอบ
๑๑.๓.๑ สตรีกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบจากฐานขอมูลประชากรของ
สปสช.
จากรายงาน

-35๑๒. การประมวลผลตัวชี้วัด(สูตรคํานวณ)
อัตราการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่มีอายุ ๓๐ - ๖๐ ป
= จํานวนสตรีที่มีอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเขตรับผิดชอบเขารับการรักษาตัวดวยมะเร็งปากมดลูกX
๑๐๐๐
จํานวนสตรีกลุมเปาหมายในเขตรับผิดชอบ
อัตราการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยมะเร็งปากมดลูกของสตรีที่มีอายุ ๓๐ - ๖๐ ป เพิ่มขึ้น
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ – สกุล นพ .ภัทรวินฑ อัตตะสาระ
หนวยงาน : สถาบันมะเร็งแหงชาติ
โทร ๐๒-๖๔๔๙๑๐๙,มือถือ ๐๘๑-๙๓๕๗๓๓๔

ตําแหนง : นายแพทย ชํานาญการพิเศษ
กรม : กรมการแพทย
โทรสาร ๐๒-๖๔๔๙๑๐๙ e-mail : nciict@yahoo.c

-36แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๓๐๓
๑. คณะที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๔. หัวขอ
แผนงานโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) : การพยายามฆาตัวตาย
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายระบบเฝาระวังการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดย
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๗.รหัสตัวชี้วัด
๐๓๐๓
๘.ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการติดตามดูแลผูพยายามฆาตัวตายเปนไปตามเกณฑ
๙. เกณฑ
รอยละ ๕๐
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๐๓๐๓ (๑) จํ า นวนผู พ ยายามฆ า ตั ว ตายที่ ไ ด รั บ การติ ด ตามดู แ ลในป
งบประมาณ ๒๕๕๓ (หนวยนับ : คน)
๑๐.๒ นิยาม
การติดตามดูแล หมายถึง การดูแลรักษาใดๆก็ตามที่มีจุดมุงหมายชวยเหลือ
บุคคลเปาหมายใหดีขึ้นจากปญหา
๑๐.๓ วิธีรายงาน
๘.๓.๑ รายงานผลงานสะสมครอบคลุมทุกเดือน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
จากรายงาน ๕๐๖ DS
๑๑. ประชากรเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๐๓๐๓ (๒) จํ า นวนผู พ ยายามฆ า ตั ว ตายทั้ ง หมด ป ง บประมาณ ๒๕๕๓
(หนวยนับ : คน)
๑๑.๒ นิยาม
ผูพยายามฆาตัวตาย หมายถึง ผูกระทําการปลิดชีวิตตนเอง โดยสมัครใจและ
เจตนาที่ จ ะตายจริ ง ๆ เพื่ อ ให ห ลุ ด พ น จากการบี บ คั้ น หรื อ ความคั บ ข อ งใจที่
เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทําอยางตรงไปตรงมาหรือกระทําโดยออม ดวย
วิธีการตาง ๆ แตไมสําเร็จดวยเหตุใดก็ตาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
รายงานผลงานสะสมครอบคลุมทุกเดือน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
จากรายงาน ๕๐๖ DS
๑๒. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
ผลงาน (๐๓๐๓ (๑)
๐๓๐๓ =
X ๑๐๐
ประชากรเปาหมาย ๐๓๐๓ (๒)
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี

-37๑๔. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร ดีเปนธรรม
หนวยงาน : ศูนยสุขภาพจิตที่ ๔
โทร. ๐๒ – ๕๙๐๘๑๗๑ มือถือ ๐๘- ๑๘๔๗๓๓๖๐

ตําแหนง : นายแพทยเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ ๔
กรม : สุขภาพจิต
โทรสาร....
E-mail : toowich@hotmail.com

๑๔.๒ ชื่อ-สกุล : นายชรินทร ลิ้มสนธิกุล
หนวยงาน : กองแผนงาน
โทร. ๐๒ – ๕๙๐๘๔๓๔ มือถือ ๐๘-๙๘๑๓๓๘๓๒

ตําแหนง : นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
กรม : สุขภาพจิต
โทรสาร.....
E-mail :

-38แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๓๐๔
๑. คณะที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๔. หัวขอ
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ : การปองกันและควบคุมวัณโรค
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายระบบเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๓๐๔
๘. ชื่อตัวชี้วัด
อัตราผลสําเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate)
๙. เกณฑ
รอยละ ๘๕
๑๐.ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล

๑๐.๒ นิยาม

๑๐.๓ วิธีรายงาน
๑๐.๔ แหลงขอมูล:
๑๑. ประชากรเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม

- จํานวนผูปวยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่ไดรับการรักษาหายและ รักษาครบ
รวมกัน
- จํานวนผูปวยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษาหายในรอบปเดียวกัน
อัตราผลการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมซึ่งประกอบดวยจํานวน
การรักษาหาย (cure) และจํานวนการรักษาครบ (Complete)
รวมกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม ที่ขึ้นทะเบียนรักษา
รายงานรอบ ๓ เดือนของผลการรักษาวัณโรคของผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ๑๒ ๑๕ เดือนที่ผานมา (รหัส TB 08)
โรงพยาบาลของรัฐทุกระดับ / สสจ./สคร.ทุกเขต

จํานวนผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษา
อัตราผลการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมซึ่งประกอบดวยจํานวนการ
รักษาหาย (cure) และจํานวนการรักษาครบ (Complete) รวมกันเมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม ที่ขึ้นทะเบียนรักษา
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
รายงานรอบ ๓ เดือนของผลการรักษาวัณโรคของผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษา ๑๒ ๑๕ เดือนที่ผานมา (รหัส TB 08)
๑๑.๔ แหลงขอมูล
โรงพยาบาลของรัฐทุกระดับ / สสจ./สคร.ทุกเขต
๑๒. การประมวลผลตังชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
๐๓๐๔ : จํานวนผูปวยวัณโรคปอดและเสมหะพบเชื้อรายใหมที่ไดรับการรักษาหายและรักษาครบรวมกันในรอบ ๓ เดือน
เดียวกัน X ๑๐๐
จํานวนผูปวยวัณโรคปอดและเสมหะพบเชื้อรายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษา

-39๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔.ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักวัณโรค

หนวยงาน สํานักงานวัณโรค

กรมควบคุมโรค

โทร.๐๒-๒๑๒๙๑๘๗,
มือถือ ๐๘๙-๖๕๙๑๘๗๘
๑๔.๒ ชื่อ-สกุล นายสุขสันต จิตติมณี

โทรสาร ๐๒-๒๑๒๕๙๓๕
e-mail : yutikaset@yahoo.com
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

หนวยงาน สํานักงานวัณโรค

กรมควบคุมโรค

โทร ๐๒-๒๑๑๒๑๓๘ ตอ ๒๙๙
มือถือ ๐๘๖๙๐๐๕๖๔๕
๑๔.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวลัดดา รัตนวิจิตร

โทรสาร ๐๒ – ๒๑๒๕๙๓๕
e-mail : ssthaitb@yahoo.com
ตําแหนง รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

หนวยงาน สํานักงานวัณโรค

กรมควบคุมโรค

โทร. ๐๒-๒๑๒๒๒๗๙ ตอ ๒๒๔
มือถือ ๐๘๙ ๔๙๒๐๖๐๖
๑๔.๔.ชื่อ-สกุล นส.ณัฐธิสา บุญเจริญ

โทรสาร ๐๒ - ๒๑๒๕๙๓๕
e- mail : ladder_pui62@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

โทร.๐๒-๒๑๒๒๒๗๙ ตอ ๒๒๔
มือถือ ๐๘๙-๒๘๘-๗๔๓๙

โทรสาร ๐๒ - ๒๑๒๕๙๓๕
e- mail : kam2_chuenjai@hotmail.com

-40แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๓๐๕
๑. คณะที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๔. หัวขอ
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ : โรคอาหารเปนพิษ
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายระบบเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๓๐๕
๘. ชื่อตัวชี้วัด
อัตราปวยดวยโรคอาหารเปนพิษลดลง
๙. เกณฑ
อั ต ราป ว ยระดั บ จั ง หวั ด ไม เ กิ น ค า มั ธ ยฐาน ( Median ) ของจั ง หวั ด ๕ ป
ยอนหลัง
๑๐.ผลงาน รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
จํานวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษ
๑๔๐,๙๔๙
๑๓๕,๔๓๐
๑๒๓,๕๗๗
จํานวนประชากรกลางป
๖๒,๑๙๕,๘๗๘ ๖๒,๖๒๓,๔๑๖ ๖๒,๙๓๓,๕๑๕
อัตราปวยตอแสนประชากร
๒๒๖.๖๒
๒๑๖.๔๗
๑๙๖.๓๖
๑๐.๑ รายการขอมูล
ตามรายละเอียดขอมูลพื้นฐานในตาราง
๑๐.๒ นิยาม

๒๕๕๑
๑๐๔,๐๗๔
๖๒,๙๓๓,๕๑๕
๑๖๕.๖๕

๒๕๕๒

๑. โรคอาหารเปนพิษ หมายถึง โรคที่ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคอาหาร
เปนพิษที่มีการรวบรวมขอมูลการเกิดโรคและรายงานดวยบัตรรายงาน ๕๐๖/
๕๐๗ ที่สํานักระบาดวิทยากําหนดไว
๒. อัตราปวยโรคอาหารเปนพิษ หมายถึง เปนอัตราปวยดวยโรคอาหารเปนพิษ
ตอประชากรแสนคน ตามปปฏิทิน ซึ่งสามารถคํานวณจาก จํานวนผูปวยโรค
อาหารเปนพิษ คูณดวย ๑๐๐,๐๐๐ หารดวยจํานวนประชากรกลางป
๓. อัตราปวยโรคอาหารเปนพิษลดลง หมายถึง อัตราปวยดวยโรคอาหารเปน
พิษลดลงเมื่อเทียบกับคามัธยฐาน (median) ยอนหลัง ๕ ป ( พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕๕๒ ) ตามปปฏิทิน
๔.จังหวัดเปาหมายการตรวจราชการ รวม ๗๖ จังหวัด และเนนหนักใน ๓๖
จังหวัด ตามที่กรมควบคุมโรคระบุ เนื่องจาก เปนจังหวัดที่มีอัตราปวย สูงสุด
ในแตละเขต หรือเปนจังหวัดที่มีอัตราปวยเกิน ๒๐๐ ตอ ประชากร แสนคน หรือ
เปนพื้นที่เกิด out break โรคอาหารเปนพิษเปนกลุมกอนบอยๆ (ดูจากรายงาน
การสอบสวนโรค)

-41๑๐.๓ วิธีรายงาน
๑๐.๔ แหลงขอมูล:

รายงานตามแบบประเมินจังหวัดที่แนบ
๑. อัตราปวยไดจากรายงาน ๕๐๖ ในระบบรายงานของสํานักระบาดวิทยา
๒. การประเมินมาตรฐาน ประเมินไดจากเอกสารหลักฐานที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ของจังหวัดจัดเตรียมไว
เปาหมาย ๗๖ จังหวัด เนนหนัก ๓๖ จังหวัดเปาหมายของกรมควบคุมโรค
๑๑. กลุมเปาหมาย
ดังนี้
สคร . ที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
สคร . ที่ ๒ ลพบุรี สระบุรี
สคร . ที่ ๓ ระยอง ปราจีนบุรี ตราด
สคร . ที่ ๔ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร
สคร . ที่ ๕ บุรีรัมย นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ
สคร . ที่ ๖ ขอนแกน รอยเอ็ด กาฬสินธุ อุดรธานี มหาสารคาม
สคร . ที่ ๗ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
สคร . ที่ ๘ อุทัยธานี นครสวรรค
สคร . ที่ ๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ เพชรบูรณ
สคร . ที่ ๑๐ เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําปาง
สคร . ที่ ๑๑ ระนอง ชุมพร
สคร . ที่ ๑๒ สงขลา สตูล
๑๒.การประมวลผลตังชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
๑. อัตราปวย :

จํานวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษ X ๑๐๐,๐๐๐
จํานวนประชากรกลางป

๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔.ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล

ตําแหนง หัวหนากลุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา

หนวยงาน สํานักโรคติดตอทั่วไป

กรมควบคุมโรค

โทร. ๐๒-๕๙๐-๓๑๙๑

โทรสาร ๐-๒๕๙๑-๘๔๓๖
e-mail :tapanokr@yahoo.com

๑๔.๒ ชื่อ-สกุล นางปนนภ นรเศรษฐพันธุ

ตําแหนง

หนวยงาน กลุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา
สํานักโรคติดตอทั่วไป
โทร. : ๐-๒๕๙๐-๓๑๘๐

กรมควบคุมโรค
โทรสาร :๐-๒๕๙๑-๘๔๓๖
e-mail :npinnop@yahoo.com

-42๑๔.๓ ชื่อ-สกุล เภสัชกรวชิระ อําพัน
หนวยงาน กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิต
สุขภาพ
โทร. ๐๒ - ๕๙๐๗๓๙๗
มือถือ ๐๘ – ๘๐๕๓๑๑๔
๑๔.๔ ชื่อ-สกุล เภสัชกรหญิงนุชนอย ประภาโส

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หนวยงาน

กรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มือถือ ๐๘ - ๑๙๔๐๘๐๘๓

e-mail mong@fda.moph.go.th

๑๔.๖ ชื่อ-สกุล เภสัชกรสันติ กิตติสิมานนท

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
หัวหนา Area base ที่ ๒
e-mail santi@fda.moph.go.th

โทรสาร : ๐๒ – ๕๙๑๘๔๘๔
E-mail :vachira@fda.moph.go.th
ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
(หัวหนากลุมพัฒนาระบบ )
หนวยงาน กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิต กรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สุขภาพ
โทร. ๐๒ – ๕๙๐๗๓๙๕
โทรสาร ๐๒ – ๕๙๑๘๔๘๔
มือถือ ๐๘๑-๑๗๓๕๐๙๐
e-mail nuchnoi@ fda.moph.go.th
๑๔.๕ ชื่อ-สกุล เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม
ตําแหนง หัวหนา Area base ที่ ๑

มือถือ ๐๘ – ๑๙๔๐๘๐๘๔
๑๔.๗ ชื่อ-สกุล เภสัชกรดารณี วิมุตติโกศล
มือถือ ๐๘ – ๑๙๔๐๘๐๘๘

ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
หัวหนา คบ.เขต ๑๖
e-mail daranee@fda.moph.go.th

-43แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๓๐๖
๑. คณะที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๔. หัวขอ
สุขภาพแม เด็ก และผูสูงอายุ : อนามัยมารดาและทารก
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายระบบเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๓๐๖
๘. ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการตายของมารดาลดลง
๙. เกณฑ
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
จํานวนการตายของมารดาในชวงเวลาที่กําหนด
๑๐.๒ นิยาม
หมายถึ ง การตายของหญิ ง ขณะตั้ ง ครรภ หรือ ภายใน ๔๒ วัน หลั ง สิ้ น สุ ด การ
ตั้งครรภ ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภที่ตําแหนงใดจากสาเหตุ ที่
เกี่ยวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงขึ้นจากการตังครรภและหรือดูแลรักษาขณะ
ตั้งครรภและคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไมเกี่ยวของตอการเกิดมีชีพ
๑๐๐,๐๐๐ คน
๑๐.๓ วิธีรายงาน
ทุก ๖ เดือน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
รายงาน ก1, ก2, ฐานขอมูล ๑๘ แฟม และรายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใย
รัก แหงครอบครัว
๑๑. กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
๑๑.๒ นิยาม
หมายถึง จํานวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
๑๑.๓ วิธีรายงาน
ทุก ๖ เดือน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
รายงาน ก1, ก2, ฐานขอมูล ๑๘ แฟม และรายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรัก
แหงครอบครัว
๑๒. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
จํานวนการตายของมารดาในชวงเวลาที่กําหนด x ๑๐๐,๐๐๐
รหัส ๐๓๐๖ =
จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูรับผิดชอบ / ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ - สกุล แพทยหญิงนิพรรณพร วรมงคล
ตําแหนง : นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานสาธารณสุข)
นางกอบกาญจน มหัทธโน
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
หนวยงาน : สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรม : อนามัย
โทร. ๐-๒๕๙๐-๔๔๑๘, ๔๔๓๘ มือถือ : ๐๘ - ๙๔๕๑๐๕๕๔
โทรสาร. e - mail :
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แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๓๐๗
๑. คณะที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๔. หัวขอที่ ๓.๔
สุขภาพแม เด็ก และผูสูงอายุ : อนามัยมารดาและทารก
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายระบบเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน
๗.รหัสตัวชี้วัด
๐๓๐๗
๘.ชื่อตัวชี้วัด
อัตราตายทารกปริกําเนิดลดลง (Perinatal Death)
๙. เกณฑ
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
จํานวนทารกเกิดไรชีพและจํานวนการตายของทารกที่มีอายุต่ํากวา ๗ วัน ในชวง
เวลาที่กําหนด
๑๐.๒ นิยาม
หมายถึง การตายของทารกน้ําหนักอยางน อย ๑,๐๐๐ กรัม (หรือ เมื่อไมทราบ
น้ําหนักใหใชอายุครรภ ภายหลังครบ ๒๘ สัปดาห หรือมากกวา หรือความยาว
๑๐.๒ นิยาม
จากศีรษะถึงสนเทา ๓๕ เซนติเมตร หรือมากกวา) บวกจํานานการตายของทารกที่
มีอายุต่ํากวา ๗ วัน ตอทารกเกิดทั้งหมด ๑,๐๐๐ คน
๑๐.๓ วิธีรายงาน
รายงานทุก ๖ เดือน
๑๐.๔ แหลงขอมูล
รายงาน ก1, ก2, ฐานขอมูล ๑๘ แฟม และรายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใย
รักแหงครอบครัว
๑๑. กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
จํานวนการเกิดทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
๑๑.๒ นิยาม
หมายถึง จํานวนเด็กทารกที่เกิดทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
๑๑.๓ วิธีรายงาน
รายงานทุก ๖ เดือน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
รายงาน ก1, ก2, ฐานขอมูล ๑๘ แฟม และรายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใย
รักแหงครอบครัว
๑๒. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
= จํานวนทารกเกิดไรชีพรวมกับจํานวนการตายของทารกที่มีอายุต่ํากวา ๗ วัน ในชวงเวลาที่กําหนด x ๑,๐๐๐
จํานวนการเกิดทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูรับผิดชอบ / ผูประสานงานตัวชี้วัด

-45แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ของคณะที่ ๓ รหัสตัวชี้วัด ๐๓๐๘
๑. คณะที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๔. หัวขอ
สุขภาพแม เด็ก และผูสูงอายุ : การปองกันโรคฟนผุในเด็กนักเรียน
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริมสรางปจจัยพื้นฐานของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและพัฒนาประสิทธิภาพ
เครือขายระบบเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๓๐๘
๘. ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการเกิดโรคฟนผุในเด็กลดลง
๙. เกณฑ
อัตราการเกิดโรคฟนผุลดลง ๑% จากขอมูลลาสุด เชน ขอมูลอัตราการเกิดโรคฟนผุ ป
๒๕๕๒ = ๕๕% จะตองลดลงเปน ๕๔% เมื่อวัดผลปลายป ๒๕๕๓
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
จํานวนนักเรียนชั้นประถมปที่ ๖ ที่มีฟนผุในชองปาก (หนวยนับ : ราย)
๑๐.๒ นิยาม
ฟนผุ คือ ฟนที่มีรูผุ (cavity) ที่ดานใดดานหนึ่งบนฟน หรือเปนฟนผุที่กินลึกเขาไปใต
เคลือบฟน มีพื้นหรือผนังนิ่ม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
(ความถี่ในการเก็บขอมูลรายงาน)
- รายงานปละครั้ง
๑๐.๔ แหลงขอมูล
จากรายงานกองทันตสาธารณสุข , สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๑. กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมปที่ ๖ ของโรงเรียนทุกสังกัด
๑๑.๑ รายการขอมูล
จํานวนนักเรียนชั้นประถมปที่ ๖ ของโรงเรียนทุกสังกัด
๑๑.๒ นิยาม
จํานวนนักเรียน ชั้นประถมปที่ ๖ ทุกสังกัดที่เปนเปาหมาย (ครอบคลุมกลุมประชากร)
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
(ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน) เปนขอมูลพื้นฐาน (รายงานครั้งเดียว) เงื่อนไข
เปาหมายมีคาเทากันทุกเดือน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
จากรายงานกองทันตสาธารณสุข , สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๒. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
= (ความชุกการเกิดโรคฟนผุ นักเรียนชั้นประถมปที่ ๖ ปลาสุด) – (ความชุกการเกิดโรคฟนผุนักเรียนชั้นประถมปที่ ๖ ป
๒๕๕๓)
ความชุกการเกิดโรคฟนผุนักเรียนชั้นประถมปที่ ๖
๐๓๐๘ = จํานวนนักเรียนชั้นประถมปที่ ๖ ที่มีประสบการณการเปนโรคฟนผุ x๑๐๐
จํานวนนักเรียน ป.๖ ของโรงเรียนทุกสังกัด
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี

-46๑๔. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชือ-สกุล นางปยะดา ประเสริฐสม
หนวยงาน : กองทันตสาธารณสุข
โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๔๒๐๔ มือถือ ๐๘๑ ๒๕๒ ๙๙๔๐

ตําแหนง : ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
กรม : กรมอนามัย
โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๔๒๐๔ มือถือ ๐๘๑ ๒๕๒ ๙๙๔๐

-47รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) รหัสตัวชี้วัด ๐๓๐๙
๑. คณะที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๓
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
๔. หัวขอ
การดูแลภาวะสุขภาพกลุมเยาวชนและวัยรุน : การปองกันการตั้งครรภและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยรุน
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
เสริ ม สร า งป จ จั ย พื้ น ฐานของการมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต อ งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเครือขายระบบเฝาระวังการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
การเสริมสรางใหคนในสังคมไทยมีสุขภาพและจิตสํานึกที่ดีดานสุขภาพ โดยการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๓๐๙
๘. ชื่อตัวชี้วัด
อัตราการใชถุงยางอนามัยในกลุมวัยรุน
1.อัตราการใชถุงยางอนามัยของ นร.ชาย ม.๕ ในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับ
แฟน/คูรัก/คูที่รูจักกันผิวเผิน
(ใชแบบสอบถามการเฝาระวังพฤติกรรมที่มีเพศสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวี
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
๙. เกณฑ
อัตราการใชถุงยางอนามัยในกลุมวัยรุนไมนอยกวารอยละ ๔๓
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑. จํานวน นร.ชาย ม.๕ ที่ใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับ
แฟน/คูรัก/คูที่รูจักกันผิวเผิน(ตัวตั้ง)
๒. จํานวน นร.ชาย ม.๕ ที่มีเพศสัมพันธในรอบปที่ผานมากับแฟน/คูรัก/คูที่รูจัก
กันผิวเผิน(ตัวหาร)
๑๐.๒ นิยาม
อัตราการใชถุงยางอนามัยของ นร.ชาย ม.๕ ในการมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับ
แฟน/คูรัก/คูที่รูจักกันผิวเผิน
= (รายการขอมูลที่ ๑ หาร รายการขอมูลที่ ๒) คูณ ๑๐๐
๑๐.๓ วิธีรายงาน
ทุกปๆ ละ ๑ ครั้ง ประมาณเดือนธันวาคม
๑๐.๔ แหลงขอมูล
ระดับประเทศ : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ระดับจังหวัด : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๑. กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
ดังแสดงในขอ ๘.๑
๑๑.๒ นิยาม
วัยรุน หมายถึง นักเรียนชายมัธยมศึกษาปที่ ๕ ในพื้นที่ทําการเฝาระวังการใช
ถุงยางอนามัย หมายถึง การใชถุงอนามัยที่มีเพศสัมพันธครั้งสุดทายในรอบปที่
ผานมากับ แฟน คนรัก หรือคูที่รูจักกันผิวเผิน คูที่รูจักกันผิวเผิน หมายถึง บุคคล
ที่ทานรูจักกันผิวเผิน หรือไมรูจักกัน ที่มีเพศสัมพันธ โดยไมมีความรูสึกผูกพันกัน
และไมตองจายเงินเพื่อตอบแทนการมีเพศสัมพันธนั้น ไมใชแฟนหรือคูรัก
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ดังแสดงในขอ ๘-๙

๑๑.๓ วิธีรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
๑๒. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการ
คํานวณ)
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล พญ.พัชรา ศิริวงศรังสรรค
หนวยงาน สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
โทร.๐๒-๕๙๐๓๒๐๑
๑๔.๒ ชื่อ-สกุล นพ.กิตติพงศ แซเจ็ง
หนวยงาน กองอนามัยการเจริญพันธุ
โทร ๐๒-๕๙๐๔๑๗๑
๑๔.๓ ชื่อ-สกุล นางตติยา ทุมเสน
หนวยงาน สํานักงานโครงการTO BE NUMBER
ONE
โทร ๐๒-๕๙๐-๘๘๘๘
๑๔.๔ ชื่อ-สกุล นางสุวนีย ใหมสุวรรณ
หนวยงาน สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
โทร ๐๒-๕๙๐๓๒๑๓
มือถือ ๐๘๙-๔๔๖๖๙๐๙
๑๔.๕ ชื่อ-สกุล นางยุพา พูนขํา
หนวยงาน กองอนามัยการเจริญพันธุ
โทร ๐๒-๕๙๐๔๒๓๘
๑๔.๖ ชื่อ-สกุล นส.เนตรชนก บัวเล็ก
หนวยงาน สํานักงานโครงการTO BE NUMBER
ONE
โทร ๐๒-๕๙๐๘๕๖๗

ตําแหนง ผูอํานวยการ
กรมควบคุมโรค
e-mail pasiriwong@yahoo.com
ตําแหนง ผูอํานวยการ
กรมอนามัย
e-mail "Dr.Kittipong Saejeng" <bkksc2004@yahoo.com>
ตําแหนง ผูอํานวยการ
กรมสุขภาพจิต
e-mail tatiyatum1821@gmail.com
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กรมควบคุมโรค
e-mail Suwanee373@yahoo.com
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กรมอนามัย
โทรสาร ๐๒-๕๙๐๔๑๖๓
e-mail poonkhumy@yahoo.com
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กรมสุขภาพจิต
e-mail social_dmh@ hotmail.com
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แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๔๐๑
๑.คณะที่ ๔
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๔
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๔. หัวขอที่ ๔.๑
การบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัดและเขต (Health care Financing)
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
๑. การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
๓. การสรางระบบบริการสุขภาพและการแพทยที่ผูรับบริการอุนใจ ผูใหบริการมี
ความสุข
๖. การสรางระบบสุขภาพฐานความรูดวยการจัดการความรู
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๔๐๑
๘. ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการบริหารความเสี่ยงดานการเงินการคลัง
๙. เกณฑ (ระดับความสําเร็จ)
ระดับ ๑
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด
ระดับ ๒
๒.๑ ประชุมและวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังของจังหวัด
เดือนละ ๑ ครั้ง ภายใตประเด็นดังตอไปนี้
๒.๑.๑ สภาวะสมดุลของรายรับ รายจายเงินบํารุง
๒.๑.๒ คาใชจายของบุคลากร ไดแก คาตอบแทนประเภทตาง ๆ
๒.๑.๓ การเปรียบเทียบ Unit Cost ของคาใชจายกับผลการ
ปฏิบัติงาน
๒.๒ รายงานการประชุม เพื่อเสนอแนวทาง/แผนการปรับปรุงและ
แกไข/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับ
จังหวัด ตอผูบริหารระดับเขต
ระดับ ๓
ดําเนินการตามแนวทาง / แผนการปรับปรุงและแกไข / ขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด
๙. เกณฑ (ระดับความสําเร็จ) ตอ
ระดับ ๔
ติดตามและประเมินผล ตามแนวทาง / แผนการปรับปรุงและแกไข /
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด
ระดับ ๕
รายงานผลการดําเนินงานและสถานการณการเงินการคลังของ
จังหวัดตอผูตรวจราชการ
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑๐.๒ นิยาม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
รายงานเปนรายไตรมาส

๑๐.๔ แหลงขอมูล
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โรงพยาบาลชุมชน

๑๑. กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
๑๒. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ) ไมมี
๑๓. เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔. ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
โทร.๐๒ ๕๙๐๑๙๕๒ มือถือ : ๐๘๔ ๘๗๔๔๐๘๖

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรสาร.
e-mail :
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การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๑. คณะที่ ๔
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๔
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๔. หัวขอที่ ๔.๒
การบริหารจัดการบุคลากร ไดแก การจัดหา การกระจาย การพัฒนาบุคลากร
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
๑. การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
๓. การสรางระบบบริการสุขภาพและการแพทยที่ผูรับบริการอุนใจ ผูใหบริการ
มีความสุข
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๔๐๒
๘. ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการบริหารจัดการบุคลากร
๙. เกณฑ (ระดับความสําเร็จ)
ระดับ ๑ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นสาธารณสุ ข ระดั บ
จังหวัด
ระดับ ๒ ๒.๑ ประชุมและวิเคราะหสถานการณและปญหาดานกําลังคน
ของจังหวัด ปละ ๒ ครั้ง ภายใตประเด็นดังตอไปนี้
๒.๑.๑ การสรรหาบุคลากร (Recruitment)
๒.๑.๒ การใชประโยชนจากบุคลากร (Utilization)
๒.๑.๓ การรักษาบุคลากรไวในองคกร (Retention)
๒.๑.๔ การพัฒนาบุคลากร ( Development )
๒.๒ จัดทําแผนพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข
ระดับ ๓ ดําเนินงานตามแผนพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข
ระดับ ๔ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนพัฒนากําลังคน
ดานสาธารณสุข
ระดับ ๕ รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑๐.๒ นิยาม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
รายงานเปนรายไตรมาส
๑๐.๔ แหลงขอมูล
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด / โรงพยาบาลศู น ย / โรงพยาบาลทั่ ว ไป /
โรงพยาบาลชุมชน
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
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๑๓.เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔.ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
โทร.๐๒ ๕๙๐๑๙๕๒ มือถือ : ๐๘๔ ๘๗๔๔๐๘๖

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรสาร.
e-mail :
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แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ของคณะที่ ๔ รหัสตัวชี้วัด ๐๔๐๓
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๑. คณะที่ ๔
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๔
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๔. หัวขอที่ ๔.๒
การบริหารจัดการบุคลากร ไดแก การจัดหา การกระจาย การพัฒนาบุคลากร
๕. ยุทธศาสตรกระทรวง
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
๑. การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
๓. การสรางระบบบริการสุขภาพและการแพทยที่ผูรับบริการอุนใจ ผูใหบริการมี
ความสุข
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๔๐๓
๘. ชื่อตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนดานบุคลากรดําเนินการตามขั้นตอนภายใน ๑๕ วันทําการ
๙. เกณฑ (ระดับความสําเร็จ)
รอยละ ๘๐
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
จํานวนเรื่องรองเรียนดานบุคลากรที่ไดรับการดําเนินการตามขั้นตอนภายใน ๑๕
วันทําการ
๑๐.๒ นิยาม
เรื่ อ งร อ งเรี ย นด า นบุ ค ลากร หมายถึ ง เรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ บุ ค ลากรได รั บ ความ
เดือดรอนหรือไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานบุคลากร
ไดแก การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง โอน ยาย การมอบหมายงาน
จากหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การดําเนินการตามขั้นตอน หมายถึง เริ่มดําเนินการจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนที่ระบุผูรองชัดเจน และที่ไดรับเรื่องรองเรียน
จากหนว ยงานสัง กั ด กระทรวงสาธารณสุข และหน ว ยงานนอกสัง กัด กระทรวง
สาธารณสุข และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
พรอมทั้งดําเนินการออกหนังสือตอบแจงการรับเรื่องแกผูรองเรียน
๑๕ วันทําการ หมายถึง วัน เวลาราชการที่ไมนับวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ
๑๐.๓ วิธีรายงาน
๑. รายงานรายไตรมาส (๓ เดือน)
๒. ผลงานสะสม
๑๐.๔ แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม

จํานวนรับเรื่องรองเรียนดานบุคลากรทั้งหมด
เรื่ อ งร อ งเรี ย นด า นบุ ค ลากร หมายถึ ง เรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ บุ ค ลากรได รั บ ความ
เดือดรอนหรือไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานบุคลากร
ไดแก การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง โอน ยาย การมอบหมายงาน
จากหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล

-54๑. รายงานรายไตรมาส (๓ เดือน)
๒. ผลงานสะสม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
เรื่องรองเรียนดานบุคลากรดําเนินการตามขั้นตอนภายใน ๑๕ วันทําการ
X ๑๐๐
จํานวนรับเรื่องรองเรียนดานบุคลากรทั้งหมด
๑๓.เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔.ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐๒ ๕๙๐๑๙๕๒ มือถือ : ๐๘๔ ๘๗๔๔๐๘๖
โทรสาร.
e-mail :

-55แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๔๐๔
๑. คณะที่ ๔
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๔
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๔. หัวขอที่ ๔.๓
การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับจังหวัด
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
๑. การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
๒. การสร า งระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและการแพทย ที่ ผู รั บ บริ ก ารอุ น ใจ ผู
ใหบริการมีความสุข
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๔๐๔
๘. ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพระดับ
จังหวัด
๙. เกณฑ (ระดับความสําเร็จ)
ระดับ ๑ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาสุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด จากภาคี
เครือขายทุกภาคสวน
ระดับ ๒
๒.๑ วิเคราะหสถานการณ และปญหาการสงเสริมสุขภาพและ
การ ปองกันโรค
๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
๒.๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด อยาง
นอย 2 เดือน / ครั้ง
ระดับ ๓ ดําเนินการตามแผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
ระดับ ๔ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการพัฒนา
สุขภาพระดับจังหวัด
ระดับ ๕ รายงานผลการดํา เนิน งานตามแผนบูร ณาการพัฒ นาสุ ข ภาพ
ระดับจังหวัด ตอผูวาราชการจังหวัดและผูตรวจราชการ
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
๑๐.๒ นิยาม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
รายงานรายไตรมาส
๑๐.๔ แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล

-56๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ) ไม
๑๓.เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔.ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
โทร.๐๒ ๕๙๐๑๙๕๒ มือถือ:๐๘๔ ๘๗๔๔๐๘๖

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรสาร.
e-mail :

-57แบบการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) รหัสตัวชี้วัด ๐๔๐๕
๑. คณะที่ ๔
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๒. ภารกิจที่ ๒
การติดตามผลปฏิบัติราชการสาธารณสุขในสวนภูมิภาค
๓. ประเด็นหลักที่ ๔
การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
๔. หัวขอที่ ๔.๓
การจัดทําแผนบูรณาการงานสงเสริมปองกันเชิงรุกระดับจังหวัด
๕.ยุทธศาสตรกระทรวง
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
๖. ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง
๑. การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
๒. การสรางระบบบริการสุขภาพและการแพทยที่ผูรับบริการอุนใจผูใหบริการ
มีความสุข
๗. รหัสตัวชี้วัด
๐๔๐๕
๘. ชื่อตัวชี้วัด
รอยละของกองทุนสุขภาพตําบลมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงกับแผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
๙. เกณฑ
๑. จังหวัดมีการติดตามกํากับนิเทศงานกองทุนสุขภาพตําบล
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองตอแผนบูรณาการของจังหวัด
๑๐. ผลงาน
๑๐.๑ รายการขอมูล
กองทุนสุขภาพตําบลมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
แผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
๑๐.๒ นิยาม
๑๐.๓ วิธีรายงาน
รายงานรายไตรมาส
๑๐.๔ แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๑.กลุมเปาหมาย
๑๑.๑ รายการขอมูล
กองทุนสุขภาพตําบลทั้งหมด
๑๑.๒ นิยาม
๑๑.๓ วิธีการรายงาน
๑๑.๔ แหลงขอมูล
๑๒.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคํานวณ)
กองทุนสุขภาพตําบลมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการ
X ๑๐๐
พัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด
๐๔๐๕ =
กองทุนสุขภาพตําบลทั้งหมด
๑๓.เกณฑการใหคะแนน ไมมี
๑๔.ผูประสานงานตัวชี้วัด
๑๔.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวธารีพร ตติยบุญสูง
หนวยงาน : สํานักตรวจและประเมินผล
โทร. ๐๒ ๕๙๐๑๙๕๒ มือถือ:๐๘๔ ๘๗๔๔๐๘๖

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรม : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรสาร.
e-mail :
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
รอบที่ 2 ปงบประมาณ 2553 ของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
การตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายรั ฐ บาล ป ง บประมาณ 2553
กระทรวงสาธารณสุข ได เสนอโครงการเขารวมการตรวจราชการฯ ตามนโยบายรัฐบาลด านสังคมและ
คุณภาพชีวิต จํานวน 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส 2) โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) 3) โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 4) โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว เพื่อ
เสริมสรางการเลี้ยงลูกดวยนมแม 5) โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยผลการตรวจราชการฯใน
รอบที่ 2 (Progress Review) พบวา
1) โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับเรงรัดจัดการที่คา
ดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย 14.8 ซึ่งลดลงจากรอบที่ 1 ที่มีคาดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย 18.0 (ระดับเรงรัดจัดการ)
เนื่องจาก หนวยรับตรวจสวนใหญ ยังไมมีการผลักดันงานปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนตัวชี้วัดใน
ภารกิจหลักของจังหวัด ยังไมมีการบูรณาการการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาดการสื่อสาร
แลกเปลี่ ย นกระบวนการทํ า งานระหว า งองค ก รภายในจั ง หวั ด การยกระดั บ การให บ ริ ก ารรั ก ษาตาม
มาตรฐานยังไมครอบคลุม ไมมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล และแผนการจัดการความรู รวมทั้งแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยรับตรวจ สรุปได 2 ประเด็น ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการเอดสจังหวัดควรเรงรัดใหงานปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตรที่เปนภารกิจหลักของจังหวัด มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีการจัดทําแผนและ
ถายทอดสูหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ กระตุนให อปท.จัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น และควรมีการ
ทํางานแบบเครือขายที่บูรณาการกันทุกระดับ พรอมติดตาม กํากับการดําเนินงานอยางเปนระบบ
2. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ครอบคลุม มีการพัฒนาระบบการรักษาใหไดตามมาตรฐาน
สรางความตระหนักในการปองกันการติดเชื้อเอดสแกประชาชน โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในการทํางาน
2) โครงการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ (เอช1 เอ็น1) มีผลการ
ดําเนินงาน อยูในระดับที่ยอมรับได ที่คาดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย 7.8 ซึ่งลดลงจากรอบที่ 1 ที่มีคาดัชนีความ
เสี่ยงเฉลี่ย 12.0 (ระดับเฝาระวัง) เนื่องจาก พบวา การวางแผนยุทธศาสตรยังไมครอบคลุมหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับ ไมมีการบูรณาการแผนรวมกัน การประสานงานระหวางหนวยงานยังไมครอบคลุม
ระบบการรายงานผลการดําเนินงานยังไมชัดเจน และประชาชนบางกลุมยังไมสามารถเขาถึงบริการได

-59ขอเสนอแนะสําหรับหนวยรับตรวจ สรุปได 2 ประเด็น ดังนี้
1. ควรมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการระดับจังหวัดที่ชัดเจน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมนําเสนอตอคณะกรรมการและทุกภาคสวนทราบ เพื่อ
ปฏิบัติตามแผน และควรมีระบบการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง
2. ควรจัดกิจกรรมบริการใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย โดยเนนการประชาสัมพันธ เนนการมี
สวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน โดยเฉพาะ อปท. ควรเขารวมกิจกรรมดวยทุกครั้ง
3) โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารีฯ มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับเฝาระวัง ที่คาดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย 11.7 ซึ่งลดลงจากรอบที่ 1
ที่มีคาดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย 13.1 (ระดับเฝาระวัง) เนื่องจาก การแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดยังไม
ครอบคลุมทุกภาคสวน แผนการดําเนินงานขาดการบูรณาการกัน การสงเสริมสุขภาพนักเรียน และพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพไดรับงบประมาณนอย ขาดระบบการจัดเก็บ วิเคราะห และตรวจสอบขอมูล รวมทั้ง
ขาดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคีเครือขาย บุคลากรฝายการศึกษามีการเปลี่ยนครูผูรับผิดชอบ
งานบอย เนื่องจากภาระงานมาก
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยรับตรวจ สรุปได 2 ประเด็น ดังนี้
1. ควรชี้แจงและสรางความเขาใจใหผูบริหารโรงเรียน และครู ตระหนักและเห็นความสําคัญใน
การดําเนินงาน หนวยงานที่เกี่ยวของควรบูรณาการแผนเชิงกลยุทธดานการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค
ในเด็กวัยเรียน และเยาวชนรวมกันอยางจริงจัง ควรปรับปรุงระบบขอมูลที่ครอบคลุม ทันสมัย พรอมใช และ
สื่อสารใหทั่วถึง สามารถพิจารณานํามาใชในการวางแผนได
2. ควรประเมิ น ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพร ว มกั น ระหว า ง
เจาหนาที่สาธารณสุข ครู นักเรียน ผูปกครอง และ อปท.เพื่อเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนใหเกิดบรรยากาศที่
ดีในการทํางานรวมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง และควรมีการเชิดชูเกียรติ ใหขวัญกําลังใจแกครูอนามัยโรงเรียน
4) โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว เพื่อเสริมสรางการเลี้ยงลูกดวยนมแม มี
ผลการดําเนินงาน อยูในระดับเฝาระวัง ที่คาดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย 10.8 ซึ่งลดลงจากรอบที่ 1 ที่มีคาดัชนี
ความเสี่ยงเฉลี่ย 16.1 (ระดับเรงรัดจัดการ) เนื่องจาก ผูบริหารยังไมมีการนํานโยบายสูผูปฏิบัติอยางจริงจัง
ทําใหการดําเนินงานยังไมบูรณาการกัน ขาดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่มุงเนนเรื่องการ
สงเสริ มการเลี้ ยงลู กด วยนมแม ขาดข อ มู ล ความต อ งการของผู มี ส วนได ส ว นเสี ย ที่ ครอบคลุ ม บุ ค ลากร
สาธารณสุ ข รวมทั้ ง ภาคี เ ครื อ ข า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ความรู /ทั กษะเรื่ องการเลี้ ยงลู กด วยนมแม ค อนข างน อย
โรงพยาบาล ขาดการวัด วิเคราะห ประเมินตนเอง และการจัดการความรูที่เปนระบบ การประชาสัมพันธ
ความสําคัญของโรงพยาบาลที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีนอย

-60ขอเสนอแนะสําหรับหนวยรับตรวจ สรุปได 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผูบริหารทุกระดับควรกําหนดนโยบายใหชัดเจน มีการจัดทําแผนที่มีการบูรณางานรวมกัน โดย
จัดทําทําเนียบเครือขายที่ครอบคลุม และควรจัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวังการละเมิดหลักเกณฑวาดวย
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กระดับจังหวัด และเรงรัดใหโรงพยาบาลมีการประเมิน และพัฒนา
ตนเองใหไดมาตรฐาน เพื่อเปนแบบอยางดานการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม พรอมประชาสัมพันธให
เปน รพ.ตนแบบ
2. ควรเรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยสรางความเขาใจ
การดําเนินการในสถานประกอบการ/ชุมชน มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ครอบคลุม และควรจัดชองทางการ
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง พรอมกํากับ ติดตามงานอยางเปนระบบสม่ําเสมอ
5) โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับเฝาระวัง ที่คา
ดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย 9.1 ซึ่งลดลงจากรอบที่ 1 ที่มีคาดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย 11.8 (ระดับเฝาระวัง) เนื่องจาก
มีการชะงักของงบประมาณ ทําใหผูบริหารหนวยงานขาดความมั่นใจในทิศทางนโยบายของรัฐบาล จึงขาด
การกําหนดทิศทาง และเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน ขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนกันในเชิง
ระบบ การสื่อสารสรางความเขาใจแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรภาคประชาชนยังไมชัดเจน การ
สนับสนุนงบประมาณ และความพรอมดานอื่นๆยังไมชัดเจน
ขอเสนอแนะสําหรับหนวยรับตรวจ สรุปได 3 ประเด็น ดังนี้
1. ควรมีคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. ทั้งระดับจังหวัด/อําเภอ และตําบล ที่มีภาคีเครือขายเขา
มามีสว นร ว มในการกํา หนดทิ ศ ทาง เปา หมายการดํา เนิน งาน และจั ดทํ า แผนแมบ ทที่ ค รอบคลุม แผน
ยกระดับบริการของ รพ.สต.ทุกแหง ควรมีการถายทอดสูผูปฏิบัติทุกระดับใหขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบ
พรอมควบคุมกํากับใหเปนไปตามแผน โดยเนนการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรจัดระบบฐานขอมูลการพัฒนา รพ.สต. ที่งายตอการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห และ
ประเมินความ กาวหนาเปนระยะ เพื่อสามารถนําไปใชประโยชนได โดยจัดชองทางการสื่อสารที่งายตอการ
เขาถึงขอมูล มีเวทีประชาคม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และรับฟงความคิดเห็น/ขอรองเรียนตางๆ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงบริการ
3. ควรมีแผนการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ และ อสม.ที่ชัดเจน และจัดระบบการบริหารงานบุคคล
ระบบการเรียนรู ระบบการเสริมสรางแรงจูงใจที่ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคลองกับภาระงาน โดยหา
ความรวมมือ หรือบริหารจัดการแหลงทุนที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
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