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แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 63 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 63 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ โดยในปีพ.ศ.2561 มุ่งเน้นที่หมวด 1 การน าองค์การ และ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

 
2. สถานการณ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศน านโยบายคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) โดยให้หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และหน่วยงานส่วนกลาง
ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ .ศ. 2558 มาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 จากการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561 สรุปผลการด าเนินการตามระดับ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด ที่ 63 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ รอบ 9 เดือน และประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 2 โดยหน่วยงานจะต้องด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน (แบบฟอร์ม F.2 ก-ข)  
2. ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ .ศ. 2558  
    ภาคบังคับ 2 หมวด หมวด 1,หมวด 5  (แบบฟอร์ม F.3) 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 1,หมวด 5) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ของหมวดที่ด าเนินการได้
ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

1. วัดความส าเร็จของ
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
องค์การหมวด 1 และหมวด
5 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เทียบกับกรอบระยะเวลาที่
ระบุในแผน 
2. วัดความก้าวหน้าผลลัพธ์
การด าเนินงานของตัวช้ีวัด
บังคับและตัวช้ีวัดเลือก 
หมวด 1 และหมวด 5 

1. วัดความส าเร็จของ
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
องค์การหมวด 1 และหมวด
5 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เทียบกับกรอบระยะเวลาที่
ระบุในแผน 
2. วัดความก้าวหน้าผลลัพธ์
การด าเนินงานของตัวช้ีวัด
บังคับและตัวช้ีวัดเลือก 
หมวด 1 และหมวด 5 

กพร.สป. จะวัดผลรอบ 12 
เดือน (ภายในวันท่ี 25 
กันยายน 2561 ) 
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3. จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน หมวดละ 1 แผน (แบบฟอร์ม F.7) 
๔. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน  โดยหมวด1 และหมวด 5  
    มีตัวชี้วัดบังคับหมวดละ 3 ตัว และตัวชี้วัดเลือก หมวดละ 2 ตัว 
5. หน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์กร และรายงานผลลัพธ์ในหมวดที่

ด าเนินการ ซึ่งจากผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป้าหมายร้อยละ 60 

- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป้าหมายร้อยละ 20 

 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  โดยส่งข้อมูลครบ 7 แบบฟอร์ม จ านวน 72 แห่ง จาก 76 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 94.74 และมีการรายงานความก้าวหน้า จ านวน 61 แห่ง จาก 76 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.95 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยส่งข้อมูลครบ 7 แบบฟอร์ม จ านวน 555 แห่ง จาก 878 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
63.21 และมีการรายงานความก้าวหน้า จ านวน 404 แห่ง จาก 878 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.01 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในรอบ 9 เดือน 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์
จากการตรวจติดตาม 
4.1 เกณฑ์ PMQA มีความซับซ้อนท าเข้าใจยาก พบปัญหาการตีความ ส่งผลให้หน่วยงานตอบค าถาม
เกณฑ์ไม่ตรงประเด็น 
4.2 ขาดทีมน าที่มีความรู้เรื่องเกณฑ์ PMQA เชิงลึกในการสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการในระดับเขต
และจังหวัดเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
4.3 ระยะเวลาของการส่งงานน้อย หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลาที่ก าหนดและแบบประเมินมี
ความซับซ้อนยุ่งยาก 
 
 
 
 
 

เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ภาพรวม 

ครบ 7 
 แบบฟอร์ม 

100 100 100 87.50 100 87.50 100 100 100 100 100 71.43 94.74 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

37.50 100 100 87.50 87.50 50 75 100 100 80 85.71 85.71 78.95 

เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ภาพรวม 

ครบ 7 
 แบบฟอร์ม 

38.83 82.98 77.78 50 50.32 55.07 59.74 66.67 81.82 35.71 67.57 70.13 63.21 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

25.21 68.09 40.74 32.86 74.19 42.03 32.47 49.43 71.59 17.14 58.11 50.65 46.01 
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1. เกณฑ์ PMQA เข้าใจยาก 
2. ขาด ทีมน า (ที่มีความรู้ในการ
ขยายเรื่องเกณฑ์ )ในการสื่อสารให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
3.มีระยะเวลาของการส่งงาน น้อย 
หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้
ทันเวลาที่ก าหนด 

1. สสจ ./สสอ .ควรวางแผนและ
ก าหนดแนวทาง ด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างชัดเจน 
 

1. พัฒนาระบบ การส่งข้อมูล
ออนไลน์ เพ่ือรายงานผลตามรอบ 
3,6 ,9 และ 12 เดือน ของ
ส่วนกลาง 
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
ภูมิภาคในการขับเคลื่อน 

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

6.1 ควรให้ สสอ. ด าเนินการ PMQA ภายใต้การน าของ สสจ . เพ่ือเป็นการลดภาระงานเนื่องจากบุคลากร
ไม่เพียงพอ 
6.2 ควรแยกทีมตรวจประเมิน PMQA ออกจากการทีมตรวจราชการ ให้ทีมตรวจประเมิน  PMQA ลงพื้นที่
ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลน าให้ผู้ตรวจราชการ เพื่อติดตามในรอบ 1 และรอบ 2 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 
 

 

    ผู้รายงาน นางสุวรรณา  เจริญสวรรค์ 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ 
วัน/เดือน/ปี 24 สิงหาคม 2561 

         โทร 081 9316052  
       E-mail: oeysuwanna@gmail.com 

 


