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ร้อยละ85ของจ านวนหน่วยงานเป้าหมาย 
ส.ส.จ.&ร.พ.ศ./ท.+2ร.พ.ช.+2ส.ส.อ. 

ได้คะแนน EBITA ≥ 85%  



คณะที่ 4 การบริหารจดัการ   
แผนงานท่ี 12 ระบบธรรมาภบิาล&คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ตัวชีวั้ดท่ี 79 ร้อยละของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมนิ ITA 

 ประเด็นการตรวจราชการที่ มุ่งเน้น  
      1. การจดัท าแผนปฏิบตัิการจดัซือ้จดัจ้าง   
          แผนปฏิบตักิารงบลงทนุ (ครุภณัฑ์ ที่ดนิสิ่งก่อสร้าง)  
      2. การป้องกนัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน  
      3. การตอบสนองข้อร้องเรียน   

แผนและแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2560 

1 การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
3 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 
4 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  
5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ   

5หวัข้อ 
+ 





KPI-79 



คณะกรรมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลเขต 
5-6 คณะ 



คณะกรรมการ  
การก ากบัดแูลองค์การที่ด(ีOrganization Governance)  

ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เขตสุขภาพ ๗ 

1 ร้องเรียน 
 ไกล่เกล่ีย 

2 ร้องเรียน 
   กฎวินัย 

3 ITA 

5 คุณธรรม 6 ก ากับองค์กร  

อ านวยการ 

4 บริหารเส่ียง 
+ 

ตัวแทนสสจ.+ รพ.ศ&รพ.ท.ที่เก่ียวกับงานนัน้ 

ยุทธศาสตร์&/ 
แผนงานโครงการ 

7 ควบคุม 
ตรวจสอบ 



การก ากบัดแูลองค์การที่ด(ีOrganization Governance)  
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) เขตสุขภาพ ๗ 

1 ร้องเรียนไกล่เกล่ียบริหารเส่ียง 

2 ร้องเรียนกฎวินัย 

3 ITA 

4 คุณธรรม 

5 ก ากับองค์กร  

รายงานสรุปเร่ืองร้องเรียนกฎวินัยระดับจ.100% 
ท าแนวทางป้องกันแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 1เร่ือง/หน่วย 

100%หน่วยเป้าหมายได้คะแนนEBITA>.85% 
50%หน่วยระดับจ.และอ.ได้คะแนนEBITA>70% 

? %หน่วยเป้าหมายได้ระดับ5 
? %หน่วยระดับจ.และอ.ได้ระดับ4-5 

100% โครงการเป้าหมาย(10โครงการ/จังหวัด) 
ได้รับการประเมิน 

รายงานสรุปเร่ืองร้องเรียน/เสี่ยงระดับจ.100% 
ท าแนวทางป้องกันแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 1เร่ือง/หน่วย 

6 ควบคุมตรวจสอบภายใน 80% หน่วยเป้าหมายระดับจ.งานตรวจสอบระดับ5 
100%หน่วยเป้าหมายมีรายงานการควบคุมครบ ปอ.  

KPI 



 
คุณธรรมและความโปร่งใส    คือหัวใจของการบริหาร  
ปฏิบัตหิน้าที่มีธรรมาภบิาล   องค์กรย่อมผ่านการประเมิน  



คณะท่ี 4 การบริหารจัดการ   
แผนงานท่ี 12 ระบบธรรมาภบิาล&คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ตัวชีวั้ดท่ี 79 ร้อยละของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมนิ ITA 

 ประเด็นการตรวจราชการที่ มุ่งเน้น  
1. การจดัท าแผนปฏิบตักิารจดัซือ้จดัจ้าง  แผนปฏิบตักิารงบลงทนุ (ครุภัณฑ์ ที่ดนิสิ่งก่อสร้าง)  
2. การป้องกนัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน  
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน   

แผนและแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2560 

1 การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มใิช่ยามปีระสิทธิภาพและมจีริยธรรม 
2 การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสุขภาพ  
3 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 
4 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ  
5 การพฒันางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ   

5หวัข้อ 

+ 



เขตตรวจราชการ: การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

1. การส่งเสริมป้องกันทุจริตฯ 
1.1 การสร้างเสริมพัฒนาบคุลากร  
      : วินัย คณุธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต 
1.2 การสร้างเสริมและพัฒนาหน่วยบริการ  
      : แนวทางด าเนินงานโรงพยาบาลคณุธรรม 
 
 

2. การป้องปรามตรวจสอบการทุจริตฯ 
2.1 ควบคมุภายใน 
2.2 ตรวจสอบภายใน 
 

3. การแก้ไขปัญหาการทุจริตฯ 
3.1 การปฏิบตังิานผิดพลาด 3.2 ถูกทักท้วงหรือร้องเรียน 
3.3 ถูกสอบสวน  3.4 ถูกลงโทษทางวินัย 

1 ชีแ้จงนโยบาย 
2 กรรมการและท าแผนพฒันาบคุลากรและระบบงาน 
3 ด าเนินการ 
4 รายงานผลด าเนินการ 
5 วิเคราะห์ผลและพฒันาต่อยอด 

1แผนตรวจสอบ~ ส.ป.  2แผนปฏิบตัิการ  3ปฏิบตัิการ 4 ก ากบัติดตาม รายงานผล 5สรุปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1 ปย2/ปอ3(บริหาร บริการ วิชาการ  นโยบาย) 2 แบบติดตาม ปย2/ปอ3   3 รายงานก้าวหน้า 6,9,12เดือน 

ควบคุมภายใน-พสัดุ-การเงินบญัชี 

1 การสอบสวน 
2 กรรมการทางวินยั 
3 วิธีการพิจารณาลงโทษอย่างยุติธรรม 
4 ด าเนินการทางวินยัหรือลงโทษรวดเร็ว 

โรงพยาบาลคุณธรรม 

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 

การจัดการเร่ืองร้องเรียน 



โดย ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
ก าหนดให้การบริหารราชการส่วนภมูิภาคใน 76 จงัหวดัๆละ 3 หน่วยงาน (228 หน่วยงาน) 

( ส านกังานจังหวดั ส านกังานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั) 

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

           กระทรวงสาธารณสุข : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
1. นโยบายเป็นองคก์รคณุธรรมและโปร่งใส(ข้อที่10) 
    “ส่งเสริมให้การบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลและป้องกนัปราบปรามการทจุริต 
      และประพฤตมิิชอบ และใช้คณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน”     
 2. ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัที่ 21  น า้หนกัร้อยละ 5  เป้าหมายคะแนน>50% 
 3. ก าหนดหน่วยงานรับตรวจ   3.1 ระดบักรม 9 หน่วย      3.2 ระดบัจงัหวดั 76 หน่วย 
 4. แตง่ตัง้ผู้ประสานงานระดบัจงัหวดัและโรงพยาบาล 
 5. แตง่ตัง้ผู้ประเมินระดบัเขตและระดบัจงัหวดั 
 6. ก าหนดให้ส่งรายช่ือ  6.1 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 6.2 ผู้มีส่วนได้เสียกบัหน่วยงาน 
 7. ก าหนดให้หน่วยงานเตรียมรับการตรวจประเมินจาก ป.ป.ท. 
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   กระทรวงสาธารณสุข 2560   
  กลุ่มเป้าหมายจงัหวัด(EBITA) 
       สาธารณสขุจงัหวดั 
         โรงพยาบาลจงัหวดั/ทัว่ไป 
         สาธารณสขุอ าเภอ 2 
         โรงพยาบาลอ าเภอ 2 



การประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 2560 

 1 ส่งแบบประเมิน EBIT &หลักฐาน EBIT ให้ เขต  
    รอบ1 30 ธค.59 (EB1-3) 
    รอบ2 31 มีค.60 
    รอบ3 30 มิย.60 
    รอบ4 11 กย.60 
2 ส่งแบบประเมิน EBIT &หลักฐาน EBIT ให้ ป.ป.ท.  
 รอบ1   28 กพ.60 
   ป.ป.ท.ออกเก็บข้อมูล IITA&EITA 
    รอบ2   28 เมย.60 
  หน่วยงานส่งค าร้องอุทธรณ์ภายใน 15 มิย.60 

เขตสขุภาพท่ี 7 กร ทรวงสาธารณสขุ 

สสจ.  
รวบรวมส่งเขต 

สสจ.  
รวบรวมส่งป.ป.ท. 

ออกประเมินระดับเขต เมย.60 

ออกประเมินระดับเขต กค.60 


