
แผนการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12
คณะอนุกรรมการ CGO 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มน ำเสนอวันที่ 9 สิงหำคม 2562



รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุข

มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA ขั้น 3

เป้ำหมำย :
(รพศ./รพท./กรมฯ ร้อยละ 100, รพช. ร้อยละ 80)

ประเด็น/หัวข้อกำรประเมิน ตรัง พัทลุง สงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส รวม

จ ำนวน รพ. สังกัด กสธ. (ท้ังหมด) 11 11 19 7 13 8 13 82

1.สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 10 11 17 7 12 8 13 78

1.1 ระดับ รพศ./รพท. 1 1 2 1 1 2 2 10

-ที่ผ่ำนกำรรับรองขั้น 1 1 2 1 1 2 2 10(100%)

-ที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองขั้น 3 - - - - - - - -

1.2 ระดับ รพช. 9 10 15 6 11 6 11 68

- ที่ผ่ำนกำรรับรองขั้น 3 8 9 15 5 11 6 11 65(95.58%)

- ที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองขั้น3 1  (ขั้น 1)      
หาดส าราญ

1 (1E)
ศรีนครินทร์

- 1
มะนัง

- - - 3

2.สังกัดกรมต่ำงๆ 1 - 2 - 1 - - 4
-ที่ผ่ำนกำรรับรองขั้น 3 1 - 2 - 1 - - 4
- ที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองขั้น 3 - - - - - - - -

สถำนกำรณ์

มำตรกำรส ำคัญ • พัฒนำพี่เลี้ยงคุณภำพ (QLN/จว.ด ำเนินกำรเอง)
• ทีมน ำสนับสนุนและมีระบบก ำกับ ติดตำม
• ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติที่หน้ำงำน

สรุปผล

รพศ.รพท./กรม    รพช.

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ

10 100 65 95.58

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

• แผนพัฒนำฯ ไม่ครอบคลุม
• ศักยภำพพ่ีเลี้ยง
(คุณภำพ & ปริมำณ)
• แพทย์ รพช.หมุนเวียนบ่อย/
ส่งผลระบบงำนไม่ต่อเนื่อง
• ปีที่ผ่ำนมำฯ ไม่มีงบฯ พัฒนำในระดับ
เขต

• งบประมำณสนับสนุนระดับเขต 
• สนับสนุนงบฯ เช่น ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
หน่วยซักฟอก จ่ำยกลำงปรับปรุงพื้นที่ 
เช่น ห้องตรวจแยกโรค ห้องผ่ำตัด ฯลฯ 
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน ให้มำกขึ้น
• มีพี่เลี้ยง/Coach ระดับเขต และ
สนับสนุนงบฯ เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้
ใหม่ๆ 

รพ .ที่ต้องมีพัฒนำเร่งด่วน :  3 รพช. (หำดส ำรำญ / มะนัง / ศรีนครินทร์)



ยุทธศำสตร์ที่ ๓
แผนงำน Governance excellence

โครงกำรพฒันำคุณภำพองค์กร (Quality Organization) : HA
เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น ๓  และสามารถธ ารงสถานะได้ตามเกณฑ์
KPI 1) ร้อยละ ๑๐๐ ของ รพศ. รพท. และ รพ.ระดบักรม 2) ร้อยละ ๘๐ ของ รพช.

๑. จัดให้มีกลไกสนับสนุนคุณภำพระดับเขตและจังหวัด ๒. พัฒนำคุณภำพรพ.ในระดับเขตและจังหวัดที่เชื่อมโยงกัน ๓. กำรเยี่ยมเสริมพลังของทีมนิเทศและตรวจรำชกำร

Small success ไตรมำส ๑

๑) รพศ รพท. รพ. สังกัดกรม และ รพช.ส่งแบบประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

๒) ทีม QLN สามารถลงเยี่ยม รพ.ได้ตามแผน

Small success ไตรมำส ๒
๑) ประเมินหลักสูตรการอบรมฯ

และการน าสู่การปฏิบัติ

Small success ไตรมำส 3 
มีผลงานการถอดบทเรียนระดับเขต

Small success ไตรมำส ๔
รพศ รพท. รพ. สังกัดกรม และ รพช. ผ่านการรับรอง
HA ขั้น ๓ ตาม KPI ที่ก าหนด

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กจิกรรม
หลกั

๑) แต่งตั้งและพฒันาทีม QLN ใหมี้ทุกจงัหวดั
๒) จดัท าแผนพฒันาเยีย่มส ารวจ รพ. ร่วมกบัศูนยคุ์ณภาพ

ร่วมกบั สสจ.
๓) ทีม QLN ลงเยีย่มส ารวจ รพ. (ท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการ

รับรองฯ)
๔)     ติดตามความกา้วหนา้และรายงานผลการด าเนินงาน

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพ ระดบัเขตและจงัหวดั
๒) จดัอบรมเชิงปฏิบติัใหก้บัทีมน าและศูนยคุ์ณภาพ QMR

และ FA ในหวัขอ้ Rolling Quality Momentum , 2 P safety 
และการวิเคราะห์ SAR จ านวน ๒ คร้ังๆละ ๒ วนั

๓) ทีมน าและศูนยคุ์ณภาพ และ FA น าองคค์วามรู้ไป
ถ่ายทอดและปฏิบติัใน รพ.

๑) พฒันาศกัยภาพและทกัษะการเป็น Coach ใหก้บัทีมนิเทศและ
ตรวจราชการ
๒) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขต
๓) สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ ออนไลน์ ( Cop & Line 
Group)

Small 
Success

สถานการณ์ : เขตสขุภาพที่  ๑๒ ได้น าเคร่ืองมือคณุภาพ HA ของสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) มาพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลในเขตสขุภาพที่ ๑๒ จ านวน  
๘๒ แหง่  เมื่อสิน้สดุปี ๒๕๖๒  มี รพศ.รพท.  จ านวน ๑๐ แหง่และสงักดักรมตา่งๆ จ านวน ๔ แหง่ ผ่านการรับรอง ร้อยละ ๑๐๐  และระดบั รพช.จ านวน ๖๘  แหง่ ผ่านการรับรองจ านวน 
๖๕  แหง่  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๘  และมีโรงพยาบาลจ านวน ๓ แหง่ ในสามจงัหวดัยงัไมผ่าน HA ขัน้ ๓ ดงันี ้ ๑) รพ.หาดส าราญ  จงัหวดัตรัง  ๒) รพ.ศรีนครินทร์  จงัหวดัพทัลงุ                
๓) รพ.มะนงั จงัหวดัสตลู

Strategy
มำตกำร

คณะอนุกรรมกำร CGO

KPI 

Target



3. สถำนกำรณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มำตรกำรหลัก/แนวทำงกำรด ำเนินเงินงำน/แก้ไขปัญหำ  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มำตรกำร)

4.กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกำส/ปัญหำอุปสรรค

1.ประเด็น  : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 

(น ำเสนอรูปแบบกรำฟ ที่เทียบกับเป้ำหมำย แนวโน้มและเทียบค่ำเฉลี่ยของประเทศ)

เข็มมุ่งกำรด ำเนินงำน ปี 2563 ของเขตสุขภำพที่ 12  :  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบฺ

1.น าข้อก าหนดเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นกระบวนการ
ปฏบิตังิานสู่งานประจ า

2. พฒันาเครือข่ายทมีพี่เลีย้ง ITA(Coach) ในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ  
ทุกจังหวัด

3. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ            
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถงึข้อมูล 

หน่วยงานทีเ่ข้ารับการประเมนิ ITA คือ สสจ.รพศ.รพท.สสอ.และ รพช.เขต 12 รวม 
162 แห่งผ่านเกณฑ์การประเมนิในไตรมาส 3 จ านวน 134 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 82.72
ไม่ผ่านเกณฑ์ 28 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 17.28

5. ผลกำรด ำเนินงำน

ณ ส้ินไตรมาส 3 ผลคะแนนรวมระดบัประเทศ = 88.22

เขตสุขภาพ12  = 82.72 ซ่ึงต ่ากว่าระดบัประเทศ

-การก ากับตดิตามการด าเนินงาน ITA ไม่ต่อเน่ือง

-ไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจนและขาดความร่วมมือของคนในองค์กร

-ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ITA



ยุทธศำสตร์.Governance Excellence (กำรบริหำรเป็นเลศิด้วยธรรมำภฐิำล)
แผนงำน กำรพัฒนำระบบธรรมำภบิำลและองค์กรคุณภำพ

โครงกำร : ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  ITA

เป้ำหมำย : ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงมำก
KPI: ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA

มำตรกำรที่ 1  ประกำศนโยบำยกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรหน่วยงำน ตำมหลักธรรมำภิบำล  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ มำตรกำรที่ 2  กำรบริหำรจัดกำร (Management) มำตรกำรที่ 3 กำรติดตำม ประเมินผล กำรประเมินตนเอง(self Assessment) จำกเอกสำร

หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment:EBIT

Small success ไตรมาส 1
รอบ 3 เดือน
ระดบั 3 (5)

Small success ไตรมาส 2
รอบ 6  เดือน 80

Small success ไตรมาส 3
รอบ 9 เดือน 85

Small success ไตรมาส 4
รอบ 12 เดือน 90

Situatio
n/Baseli

ne

Key 
Activity
กจิกรรม
หลกั

1.ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับรักษำประโยชน์สำธำรณะปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และกำรด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศษฐกิจพอเพียง
2. ปลูกและปลุกจิตส ำนึกค่ำนิยมซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนอย่ำงเคร่งครัด

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสระดับจังหวัด/
ระดับเขตสุขภำพ
2.ประชุมชี้แจง/อบรมให้ควำมรู้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
โดยกำรประเมินตนเอง ตนเอง (self Assessment) แก่ผู้รับผิดชอบและ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร

1. ตรวจประเมินเอกสำรจำกเอกสำรหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity 
and Transparency Assessment:EBIT รำยไตรมำส

2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (เช่น กำรประชุม ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด/ระดับเขต
สุขภำพ  ไตรมำสละ 1 ครั้ง)

3. สนับสนุนให้น ำเครื่องมือ จำกกำรประเมิน ITA มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง

Small 
Success

เขตสุขภำพที่ 12 ได้ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ตลอดจนประเมิน “ระบบงำน”และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำนจุดเน้นหลัก คือ กำรประเมิน
ตนเอง (self Assessment) จำกข้อเท็จจริงท่ีสำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำรหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment:EBIT) ซึ่งหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน คือ สสจ.รพศ.รพท.สสอ.และ รพช.รวม 162 แห่ง 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในไตรมำส 3 จ ำนวน 134 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.72 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.28

Strategy
มาตการ

KPI No.

Target /



๓. สถำนกำรณ์ ข้อมูลยอ้นหลัง ปี ๒๕๖๒ (๙ เดือน)

๗. มำตรกำรหลัก/แนวทำงกำรด ำเนินเงินงำน/แก้ไขปัญหำ  ปี ๒๕๖๓

๔.กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปี ๒๕๖๒

๖.๑ จุดแข็ง

๑.ประเด็น : Quality Organization องค์กรคุณภาพ PMQA
๒.ตัวชี้วัด : ร้อยละควำมส ำเร็จของหน่วยงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)ผ่ำนเกณฑ์ เป้ำหมำย : สสจ. สสอ. ร้อยละ ๑๐๐

เข็มมุ่งกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๖๓ ของเขตสุขภำพที่ ๑๒ :  ยุทธศำสตร์

๕. ผลกำรด ำเนนิงำน : สสจ. ร้อยละ ๑๐๐  สสอ. ร้อยละ ๘๘.๐๕

๖.๒ จุดอ่อน

๗.๑ น าร่องเขต PMQA เตม็รูปแบบทุกจงัหวดัในเขต(เขต ๒ , ๖ ,๙ และ ๑๒) 
ซ่ึงจะตรวจประเมินรับรองคุณภาพ โดยทีมภายนอกองคก์ร
๗.๒ สร้างและพฒันาศกัยภาพทีมนิเทศ PMQA ระดบัเขตและจงัหวดั ใหมี้
ความเช่ียวชาญครอบคลุมทั้ง 6 หมวด
๗.๓ พฒันาศกัยภาพความรู้เก่ียวกบั PMQA ใหก้บับุคลากรทุกระดบั

๑) บุคลากรทั้งในระดบั สสจ.และ สสอ. ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
๒) ทีมพีเ่ลีย้งในระดับเขตและจังหวดัยงัขาดความเช่ียวชาญในรายหมวด 

๑) มีทีมเยีย่มส ารวจเสริมพลงัระดบัเขตแบบไขว้จังหวดั
๒) มกีารประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ PMQA พฒันางานประจ าให้มีคุณภาพ

๔.๑ จงัหวดัขบัเคลื่อน PMQA หมวด ๑,๒,๔,๕
๔.๒ เย่ียมส ารวจเสริมพลงัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดบัเขตแบบไขว้จงัหวดั
๔.๓ เผยแพร่องค์ความรู้รู้ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เช่น เว๊บไซด์ ,กลุม่ไลน์



ยุทธศำสตร์.Governance Excellence (กำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิฐำล)
แผนงำน กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ

โครงกำรพัฒนำคุณภำพองค์กร (Quality Organization) : PMQA

เป้าหมาย : ร้อยละความส าเร็จของสว่นราชการในสงักดัเขตสขุภาพท่ี ๑๒ ด าเนินการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด 
KPI 1) ร้อยละ ๑๐๐ ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  2) ร้อยละ ๑๐๐ ของส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

๑. เขตสุขภำพน ำร่อง PMQA เต็มรูปแบบ ๒. พัฒนำทีมตรวจประเมินระดับเขตและจังหวัดอย่ำงมีคุณภำพ ๓. เสริมสร้ำงควำมรู้ PMQA 

Small success ไตรมาส ๑
(Analyze organization)

๑) ทบทวนหมวดกัษณะส าคญัองคก์ร
๒) ประเมินตนเองทั้ง ๖ หมวด
๓) จดัท าแผนพฒันาองคก์รทั้ง ๖ หมวด
๔) ก าหนดตวัช้ีวดัทั้ง ๖ หมวด

Small success ไตรมาส ๒ Monitoring

๑) รายงานผลการด าเนินงานแผนพฒันาองคก์ารครบ ๖ 
หมวดและผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั หมวด๗ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด
๒). ทีมตรวจประเมินเยีย่มเสริมพลงัและรายงานผลบนัทึก
การเรียนรู้

Small success ไตรมาส 3 Monitoring
๑) รายงานผลการด าเนินงานแผนพฒันาองคก์าร
ครบ ๖ หมวดและผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั หมวด
๗ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
๒) ทีมตรวจประเมิน รายงานผลบนัทึกการเรียนรู้ 
และ Check sheet

Small success ไตรมาส ๔
Evaluation

๑)ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัผา่นเกณฑ์
ท่ีก าหนด ระดบั ๕(ร้อยละ ๑๐๐)
๒).ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอผา่นเกณฑ์
ท่ีก าหนด ระดบั ๕ (ร้อยละ ๑๐๐)

Situation

/Baseline

Key 

Activity

กิจกรรม

หลกั

๑) ลงนามบนัทึกความร่วมมือ (MOU)
๒) อบรมเชิงปฎิบติัการหลกัสูตร PMQA เขม้ขน้

จ านวน ๓ ระยะ 
๓) หน่วยงานท าแบบประเมินตนเอง
๔) หน่วยงานจดัท าแผนพฒันาองคก์ร
๕) ทีมตรวจประเมินฯระดบัเขต ลงตรวจเยีย่ม
๖) หน่วยงานเสนอเอกสารเพ่ือขอรับการประเมิน
๗) องคก์รภายนอกตรวจประเมินรับรองฯ

๑) สร้างทีมตรวจประเมินระดบัเขตแบบสหวิชาชีพรายหมวด  
น าทีมโดยผูบ้ริหาร

๒) จดัอบรมพฒันาศกัยภาพทีมตรวจประเมินฯ ระดบัเขตและจงัหวดั 
จ านวน  ๓  ระยะ  จ านวน ๖  วนั 

๓) ฝึกเยีย่มส ารวจคุณภาพแบบโซนจงัหวดัทั้งระดบัจงัหวดัและอ าเภอ
จ านวน ๓ โซน (ใตบ้น กลาง ล่าง)

๔) สรุปผลการเรียนรู้และโอกาสพฒันา

๑) พฒันาศกัยภาพความรู้เก่ียวกบั PMQA ใหก้บับุคลากรทุกระดบั
๒) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขตและจงัหวดั
๓) สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ PMQA ออนไลน์

Small 

Success

สถานการณ์ : เขตสขุภาพท่ี  ๑๒ ได้น าเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการองค์การ เพื่อยกระดบัการปฏิบตัิราชการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล มาตัง้แตปี่ ๒๕๖๑  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการฯตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐพ.ศ. 2558ในหมวด 1 การนาองค์การ และหมวด 5 การมุง่เน้นบคุลากร 
ส าหรับ ปี ๒๕๖๒ ด าเนินการในหมวด ๒ การพฒันายทุธศาสตร์ และหมวด ๔ การจดัการความรู้และสารสนเทศ   
ข้อมูลณ ๑  สงิหาคม ๒๕๖๒  (๑) ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั จ านวน ๗ แห่ง ด าเนินการได้ร้อยละ  ๑๐๐  (๒) ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ จ านวน 76 แห่ง ด าเนินการได้ร้อยละ ๘๘.๐๕

Strategy

มาตการ

คณะอนุกรรมกำร CGO

KPI 

Target


