แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ป 2562
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

ประธาน

นพ. สุเทพ เพชรมาก

ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6

รองประธาน

นพ. สุระ วิเศษศักดิ์

ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4

นพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ

ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5

นพ. ชาญวิทย ทระเทพ

ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8

นพ. พิทักษพล บุณยมาลิก

ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11

สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ 3,4,๕,6,8,11

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ป 2562
คณะ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
หัวขอ : HRH Transformation

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข

หัวขอ : Digital Transformation

ตัวชี้วัดที่ 3 เขตสุขภาพดําเนินการ Digital transformation
ตัวชี้วัดที่ 4 มีการใช Application สําหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง

หัวขอ : Financial Management

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ≤ รอยละ 4

หัวขอ : Quality Organization

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด

หัวขอ : เขตสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ

หัวขอ : ระบบธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของหนวยงานในสังกัด กสธ. ผานเกณฑการประเมิน ITA
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
านวนเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มปี ระสิทธิภาพ (>รอยละ ๗๐ ของจังหวัดภายใน
สูตรการคํานวณ : รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร จํเขตสุ
ขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ไดคะแนนมากกวา ๗๐ คะแนน)
x ๑๐๐
จัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ ≥ ๗๐% =

เปาหมาย

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่

(ตองไดคะแนนรวม ≥ ๗๐ คะแนน)

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

รอบ 1

1.1 พัฒนาฐานขอมูลกําลังคน HRP
2.1 แผนการผลิต
HRD
2.2 แผนการพัฒนา
2.3 การดําเนินการพัฒนา

1. เขตสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการขอมูลดานกําลังคน
อยางมีประสิทธิภาพ + รอบที่ ๒
2. เขตสุขภาพมีแผนบริหารตําแหนง
3. มีการดําเนินงานตามแผน
(ตําแหนงวางลดลงตามเปาหมายที่กําหนด) + รอบที่ ๒

1. มีขอมูลบุคลากรที่เปนปจจุบันและมีการนํา
ขอมูลมาใชในการวางแผนกําลังคน + รอบที่ ๒
2. มีแผนบริหารตําแหนง
3. ตําแหนงวางลดลงตามเปาหมายที่กําหนด
+ รอบที่ ๒

รอบ 2

3.1 แผนบริหารตําแหนง HRM
แผนกระจายอํานาจ
3.2 การสรรหาเชิงรุก
3.3 พัฒนามาตรฐาน PMS
3.4 ขับเคลื่อนโยบายการกระจายอํานาจ
ดําเนินงาน HR ตามมาตรฐาน

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

๓ เดือน
Small success

๑๒ เขตสุขภาพ

ประสิทธิภาพ

• ฐานขอมูลกําลังคนของกระทรวงเปนปจจุบัน
• ทุกเขตสุขภาพมีแผนพัฒนาตาม Service
Plan
• มีแผนการบริหารตําแหนงของกระทรวง
(สป. + กรม)

๖ เดือน
• เชื่อมตอระบบขอมูลระหวาง HROPS & GIS
• ตําแหนงวางลดลง คงเหลือไมเกิน ๕%

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. Tel. 02-5901348 e-mail : hrmd.strategy@gmail.com

๙ เดือน
•ขอมูลภาพประเทศบน GIS ครบถวน
≥ ๗๐%

๑๒ เดือน
•ขอมูลบุคลากรสาธารณสุขเปนปจจุบนั ≥ ๙๘%
•มีขอมูลตามบัญชีกําลังคนสุขภาพของประเทศ
•≥ ๗๑% ของเขตมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข
สถานการณ :

สถานการณป ๒๕๖๑

สถานการณป ๒๕๖๐ Happinometer ๖๒.๖%,HPI 56.7%
100.0

65.5

50.0
0.0

55.7

68.4

70.5

65.9

62.5

62.7

50.7

61.5

รอยละ ๖๐ (๖๘.๑)
ของหนวยงานที่ดําเนินงานถึงระดับที่ ๕ (มีการใชแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน)
91.0

100.0
สุขภาพดี

100.0

ผอนคลายดี

น้ําใจดี

จิตวิญญาณดี

ครอบครัวดี

59.2

55.3

62.3

Success

Administration

Body&Mind

Atmosphere

เปาหมาย

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

ใฝรูดี

65.0

50.0
0.0

สังคมดี

รอบ 1
รอบ 2

สุขภาพเงินดี

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่
จัดทําแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข

48.9

Investment

50.0
0.0

71.7
50.2

1

66.2

2

3

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ตรวจแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข

4

๖ เดือน

จัดทําแผนสรางสุข

หนวยงานรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป. Tel. 02-5902459 e-mail : spd.policy@gmail.com

58.4

66.1

40.4

5

6

7

8

9

10

11

12

ผลลัพธที่ตองการ
หนวยงานมีการวิเคราะหผลและจัดทําแผน
ขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข
จังหวัด/กรมละ ๑ หนวยงาน
Happy MOPH: Success Story

๙ เดือน

รอยละ ๗๐ ของบุคลากรทํา
Happinometer ของหนวยงานทํา HPI รอยละ ๗๐ ของหนวยงานวิเคราะหผล/

88.4 100.0

77.9

35.8

การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขอยางเปน ผลการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข
รูปธรรม
๓ เดือน

Small success

การงานดี

90.7

รอยละ ๗๐ ของหนวยงาน
ดําเนินงานตามแผนฯ อยางเปน
รูปธรรม

มี

๑๒ เดือน
จังหวัด/กรม ๑ หนวยงาน
มี Happy MOPH : Success story

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ : เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
เปาหมาย : รพศ./รพท./รพช. สังกัด สป. และ รพ. สังกัด กรม ใน สธ.
เกณฑ : ผานเกณฑ Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital ระดับ ๒ ขึ้นไป
ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

เปาหมาย

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

รอบ 1
รอบ ๒

• ศทส./กยผ. ชี้แจงเกณฑ Smart Hospital
• ศทส. จัด Work Shop ติดตั้ง HIS Gateway
เพื่อนําไปใชในการแลกเปลี่ยนขอมูล
• รพ. จัดหา/พัฒนาและใหบริการจองคิว
หรืออื่นๆ ออนไลนผาน HIS Gateway,
MOPH Connect
• รพ. ปรับกระบวนการและใชใบสั่งยา
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

1. รายงานผลการดําเนินงานผานการประชุมทางไกล
(VDO Conf.) ทุกเดือน โดยเขตสุขภาพ/จังหวัด
2. สรุปจากระบบรายงานตางๆ (กยผ./ศทส.) ทุกเดือน
3. ทีมนิเทศออกตรวจประเมินตามเกณฑ Smart
Hospital

•รพศ./รพท. ทุกแหงมีบริการระบบจองคิว
ออนไลน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลผาน HIS
Gateway และปรับกระบวนการ เพื่อใชใบสั่งยา
ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส
• 50% ของ รพช. และ รพ. สังกัดกรมฯ
มีบริการระบบจองคิวออนไลน มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลผาน HIS Gateway และปรับกระบวนการ
เพื่อใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเลคทรอนิกส

๓ เดือน

Small success

๖ เดือน
รพ. รับทราบแนวทางการดําเนินงาน
และการประเมินผลตามเกณฑ
•๕๐% ของ รพศ./รพท. ผานเกณฑ
Digital Transformation เพื่อกาวสู ระดับ ๒
การเปน Smart Hospital
•๓๐% ของ รพช. ผานเกณฑระดับ ๒
•๓๐% ของ รพ. สังกัดกรมวิชาการ
ผานเกณฑระดับ ๒

หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. Tel. 025901214 e-mail : hait@moph.go.th

๙ เดือน

๑๒ เดือน
•๗๕% ของ รพศ./รพท.
•๑๐๐% ของ รพศ./รพท. ผานเกณฑ
ผานเกณฑระดับ ๒
ระดับ ๒
•๔๐% ของรพช. ผานเกณฑ
•๕๐% ของ รพช. ผานเกณฑระดับ ๒
ระดับ ๒
•๔๐ ของ รพ. สังกัดกรมวิชาการ •๕๐% ของ รพ. สังกัดกรมวิชาการผาน
เกณฑระดับ ๒
ผานเกณฑระดับ ๒

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ : มีการใช Application สําหรับ PCC ในหนวยบริการปฐมภูมิ
เปาหมาย : ทีม PCC ทุกแหง ที่ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑของ สสป. ในป ๒๕๖๒
เกณฑ : มีการนํา App. PPC ไปใชปฏิบัติงานบริการประชาชนในความรับผิดชอบ
เปาหมาย

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

Small success

รอบ 1
รอบ ๒

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่

ผลลัพธที่ตองการ
๑. รายงานผลการดําเนินงานผานการประชุมทางไกล ทีม PCC ทุกแหง ที่ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว
• ประกาศนโยบายการใช App. PCC
ตามเกณฑของ สสป. ในป ๒๕๖๒ มีการนํา App.
• ศทส./สสป. และทีม PCC เขารวม Work โดยจังหวัด/เขตฯ ทุกเดือน
PPC ไปใชปฏิบัติงาน
๒. สสป. ติดตาม รวบรวมและรายงานผลดําเนินงาน
Shop คัดเลือกและพัฒนา App PCC
๓. ทีมนิเทศออกตรวจประเมินการใชงาน App PCC
ใหตอบโจทยทีมหมอครอบครัว
• จังหวัด จัด Work shop และสนับสนุน
การใชงาน App PCC
• จัดอบรมการใชงาน App PCC

๓ เดือน
มีขอสรุปการพัฒนา app. PCC
(สวนกลาง) เขตสุขภาพคัดเลือก
PCC นํารอง

แนวทางการตรวจ ติดตาม

๙ เดือน
๖ เดือน
พัฒนา app. PCC ทีม PCC นํารอง
ทดลองใชงาน app. PCC

๑๒ เดือน

๕๐% ของทีม PCC นํา App. PPC ไปใช ๑๐๐% ของทีม PCC นํา App. PPC ไปใช

หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร / สํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.) สป. Tel. 025901214 e-mail : hait@moph.go.th

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ : รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ ๗ (ไมเกิน ๔%)
ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่
๑. การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
๑.๑ รอยละของหนวยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความ
ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ
๑.๒ รอยละของหนวยบริการมีรายได ≥ คาใชจาย

๒. พัฒนาการบริหารระบบบัญชี

๒.๑ รอยละของหนวยบริการที่ผานเกณฑการตรวจสอบ งบทดลอง
เบื้องตนจากระบบอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ รอยละของหนวยงานที่เปนหนวยเบิกจายมีบัญชีเงินสด เงินฝาก
ธนาคารในระบบ GFMIS ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกตอง ตรง
กับรายงานเงินคงเหลือประจําวันและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ไม
ต่ํากวา ๗๕ (๑๗๕ แหง)
๒.๓ รอยละของหนวยเบิกจายที่เปนหนวยบริการดําเนินการจายเงิน-รับ
เงินและนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส

๓. สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๓.๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวมของหนวยบริการ โดยกําหนด
ใหมีในระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ ๑ รูปแบบ

๔. ติดตาม กํากับ เครื่องมือประสิทธิภาพ
ทางการเงิน

๔.๑ รอยละของหนวยบริการ มีผลตางของแผนและผล ไมเกิน ๕%
๔.๒ รอยละของหนวยบริการที่ผานเกณฑประเมิน ≥ ๕ ตัว (ระดับ
Grade B, A-, A) จากเกณฑประสิทธิภาพทางการเงิน (๗ Plus
Efficiency)
๔.๓ รอยละของหนวยบริการมีสัดสวนของตนทุนผูปวยนอก และตนทุน
ผูปวยใน ไมเกินคากลางของหนวยบริการในกลุม ระดับเดียวกัน

สถานการณป ๒๕๕๔ – ป ๒๕๖๑

หนวยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. Tel. 02-5901797 e-mail : numkhang_sere@hotmail.com

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ : รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น ๓
รอยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผาน HA
ขั้น 3
100

96.36

83.64

98.78

69.4962.31

85.75

50
0

รพศ. รพท. รพ.สังกัดกรมฯ

2559

รพช.

2560

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

๑. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพบริการ
๒. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
๓. สงเสริมใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูการพัฒนา
คุณภาพ
๔. เยี่ยมกระตุน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง

•กระตุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ที่ยังไมผานการรับรอง HA ขั้น ๓ ใหมีการ
วางแผนในการดําเนินงาน และมีความ
มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
เพื่อขับเคลื่อนองคกรสูการรับรอง HA ขั้น ๓
•เตรียมความพรอมโรงพยาบาลสูการ
ประเมิน HA
•ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะแกสถาน
บริการสุขภาพ
•ระบบ Warning HA สําหรับผูบริหาร

2561

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

๙ เดือน

๓ เดือน
Small success

•รพศ. รพท. รพ. สังกัดกรมฯ ๙๗%
•รพช. ๘๗%

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข สป.

๖ เดือน
•รพศ. รพท. รพ. สังกัดกรมฯ ๙๘%
•รพช. ๘๘%

Tel. 02-590-1631 e-mail : kavalinc@hotmail.com

•รพศ. รพท. รพ.สังกัดกรมฯ
๙๙%
•รพช. ๘๙%

ผลลัพธที่ตองการ
•รพศ. รพท. รพ. สังกัดกรมฯ ผาน
การรับรอง HA ขั้น ๓ ๑๐๐%
•รพช. ผานการรับรอง HA ขั้น ๓
๙๐%

๑๒ เดือน
•รพศ. รพท. รพ. สังกัดกรมฯ ๑๐๐%
•รพช. ๙๐%

ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ : รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ทีด่ ําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
สถานการณ : ป 2561 สวนราชการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
สสจ.
สสอ.
เปาหมาย

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่

รอบ 1

สงเสริม สนับสนุน สสจ./สสอ. ดําเนินการ
ประเมินตนเองหมวด 2 และหมวด 4
ตามแบบฟอรม F1 - F5

รอบ 2

สสจ./สสอ. สงผลการดําเนินงานแผนพัฒนา
องคการและผลลัพธตัวชี้วัดครบ 2 หมวด
ภายในเวลาที่กําหนด
๓ เดือน

Small success

•Self-Assessment หมวด 2 กับ
หมวด 4 แบบฟอรม F1 - F5

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ติดตามความสําเร็จการประเมินตนเองของ สสจ./
สสอ. จากแบบฟอรม F1 - F5

ผลลัพธที่ตองการ
สสจ./สสอ. จัดทําแบบฟอรม F1 - F5 ไดครบถวน
และสงภายในเวลาที่กําหนด

ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการและผลลัพธตัวชี้วัดเทียบกับ
คาเปาหมายที่กําหนดครบ 2 หมวด

สสจ./สสอ. ดําเนินการไดตามเกณฑ
รอบ 6 MO ≥ 60%
รอบ 9 MO ≥ 90%

๖ เดือน
•ดําเนินการพัฒนาองคการได ≥ 60%
ของแผนพัฒนาองคการ

หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. Tel. 02-5901038 e-mail : lkung1038@gmail.com

๙ เดือน
๑๒ เดือน
•ดําเนินการพัฒนาองคการได ≥
80% ของแผนพัฒนาองคการ •สสจ. ผานเกณฑ 70%
สสอ. ผานเกณฑ 40%

ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ : รอยละของเขตสุขภาพมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ (๑๐๐%)
สูตรการคํานวณ : จํานวนเขตที่ดําเนินงานสําเร็จตามขั้นตอน
จํานวนเขตสุขภาพทั้งหมด

ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

เปาหมาย

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่

มีการวางแผน
มีกลไกการ
ดําเนินงาน
มีระบบขอมูล

๑. พัฒนาระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อน
๒. พัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ

มีการกํากับ
ติดตาม
มีการประเมินผล

๓. มีระบบกํากับติดตามประเมินผล
๔. ขยายผล/ความรวมมือกับ
ภาคสวนอื่น

๓ เดือน

Small success

•ระบบการบริหารจัดการ
(System design)
•แผนการบริหารจัดการ (4M)
•มีการกําหนดประเด็น
•มีแนวทางการดําเนินงาน
•มีระบบขอมูล

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ
• ประเด็นนวัตกรรม
• มีแผนงานเชิงบูรณาการระดับเขต
• รูปแบบการบริหารจัดการ
• มีคณะทํางานขับเคลื่อนแผน
• ระบบขอมูล
• ระบบขอมูล
• รายงานความกาวหนาของการบริหารจัดการ • ความกาวหนาการดําเนินงาน
รายงานความกาวหนาของการบริหารจัดการ
(ขอคนพบ-ปญหา)

ผลสัมฤทธิ์นวัตกรรม
(รูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี)

๙ เดือน
๖ เดือน

•มีรายงานผลการกํากับติดตาม
•รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน /ระดับเขต
(ผลผลิตเบื้องตน)

หนวยงานรับผิดชอบ : : กองตรวจราชการ / กองบริหารการสาธารณสุข สป. Tel 02-5901482 e-mail: suneehealth@gmail.com

๑๒ เดือน
•ผลสัมฤทธิ์นวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ ๓.๙ : รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA
สถานการณ : หนวยงานในสังกัด สป. ผานเกณฑการประเมิน ITA

95.45

ป 2561
89.11

ป 2560

เปาหมาย
รอบ 1
ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

รอบ 2

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธที่ตองการ
เสริมสรางความโปรงใสและวัฒนธรรม แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB 1 - EB 26 หนวยงานผานเกณฑการประเมิน ITA
๑. ระดับ 5 ในไตรมาสที่ 1 (EB 1 - EB 4)
สุจริต
๒. 80% ในไตรมาสที่ 2 (EB 1 - EB 26)
เสริมสรางความโปรงใสและวัฒนธรรม แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ EB 1 - EB 26 หนวยงานผานเกณฑการประเมิน ITA 90%
สุจริต
1,850 หนวยงาน
๓ เดือน

Small success

EB 1 – EB 4

๙ เดือน
๖ เดือน
EB 1 – EB 26

หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข Tel. 0 2590 1866 e-mail : pankung08@gmail.com

EB 1 – EB 26

สสจ. ๗๖ แหง,รพศ/รพท. ๑๑๖ แหง
สสอ. ๘๗๘ แหง,รพช. ๗๘๐ แหง

๑๒ เดือน
EB 1 – EB 26

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๐ : ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
สถานการณ

หนวยบริการสังกัด สป. มีความเสี่ยงที่ตรวจพบโดย สตง. เรื่อง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
หนวยบริการบางหนวยยังประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน การ
กํากับและติดตามไมครอบคลุมทุกหนวยบริการเนื่องจากบุคลากรไม
เพียงพอและไมมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
ประเด็นการตรวจ
ราชการที่มุงเนน

๓ เดือน
ชี้แจงคูมือแนวทางตรวจสอบ

Small success

งบการเงิน + EIA
คําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ

เปาหมาย

มาตรการดําเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

รอบ 1

กํากับและติดตามผลการประเมิน
ระบบควบคุมภายในดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Electronics
Internal Audit : EIA) และ
การประเมินตามแนวทางการ
ตรวจสอบงบการเงินของหนวยบริการ

กํากับใหดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 5 มิติ
2. ประเมินระบบการควบคุมภายในดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(Electronics Internal Audit : EIA)
3. ประเมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงิน

รอบ 2

ติดตามและรายงานผล
1. การแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
2. การแกไขขอทักทวงและขอเสนอแนะจากผลการ
ตรวจสอบงบการเงิน
๙ เดือน

๖ เดือน
ประเมิน EIA
+
ตรวจสอบงบการเงิน

หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมตรวจสอบภายใน สป. Tel. 081 973 2909 e-mail : toom_tp@outlook.com

ผลประเมิน EIA ไมนอยกวา 80%
+
ปรับปรุงผลประเมินทีไ่ มผานเกณฑ

๑๒ เดือน
ทุกหนวยบริการ
ผานเกณฑประเมินครบทุกขั้นตอน
+
แกไขขอทักทวงและขอเสนอแนะครบ

