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คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีมาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยดำเนินการในหนวยงานสวนกลาง เพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเจตนารมณแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2546 และเพ่ือสงเสริมและกระตุนใหหนวยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกาวสูการเปน
องคกรแหงสุจริตธรรม อันจะทำใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดดำเนินการ
นโยบายการกำกับดูแลองคการทีดีในหนวยงานภูมิภาค โดยมีการแตงตั้งผูแทนจากสำนักงานเขต
สุขภาพท่ี 1-12 รวมเปนคณะทำงานนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และกำหนดใหเขตสุขภาพจัดทำมาตรการ/โครงการรองรับนโยบายทุกดาน ไดแก ดานรัฐ
สังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน
อยางนอยดานละ 1 มาตรการ/โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดขยายการดำเนินงานไปสู
หนวยงานในภูมิภาค ไดแก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไปบางแหง
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดขยายการดำเนินงาน
นโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีไปสูหนวยงานภูมิภาคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย  โรงพยาบาลท่ัวไปทุกแหง และเปดโอกาสใหหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค มีสวนรวม
ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดี ประจำปงบประมาณ 2561

สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดดำเนินการ
นโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีตอเนื่องท้ังในหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค ไดแก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป รวมท้ังใหสำนักงานเขตสุขภาพ
ชวยกำกับ ติดตามหนวยงานในสังกัดในการดำเนินการนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดี บัดนี้
หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส ใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเรียบรอยแลว ดงันั้นเพ่ือใหทราบ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดี กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไดดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับ
ดูแลองคการท่ีดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช
เปนขอมูลในการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในปตอไปใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการ
กำกับดูแลองคการท่ีดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ผูรับผิดชอบ ผูเก่ียวของ และผูสนใจทุกทาน
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บทสรุป 
 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ดี เป็นกลยุทธ์ระยะสั ้นที ่ผู ้บริหารใช้ในการกำกับดูแลองค์กร        
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการทำให้องค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คือ บรรลุเป้าหมาย โดย
ใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนที่เหมาะสม และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ ใครในทุกๆด้าน ทั้งด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านตัวองค์กรเอง และด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำให้องค์กร
ประสบความสำเร็จอย่างสง่างาม การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ดี            
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ จะประเมินใน 2 ส่วน 
คือ 1. การประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  และ      
2. การประเมินความสำเร็จตามเกณฑ์การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที ่ดี         
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

1. การประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
พบว่า มีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือ  
  1.1 จำนวนนโยบายฯ ที่ถูกนำไปปฏิบัติ  พบว่า มีการนำนโยบายไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยมีการจัดทำโครงการรองรับนโยบายรวม 401 โครงการ แบ่งเป็นโครงการรองรับนโยบายด้านรัฐ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 78 โครงการ  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 155 โครงการ ด้านองค์การ 130  
โครงการ และด้านผู้ปฏิบัติงาน  38 โครงการ โดยทุกหน่วยงานจัดทำโครงการรองรับนโยบาย แบ่งเป็น
หน่วยงานส่วนกลาง 42 โครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 143 โครงการ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
62 โครงการ และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 154 โครงการ 
  1.2 ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย  พบว่าประสบ
ความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด จากการประเมินผลพบว่าร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หรือความสำเร็จของ
โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายในภาพรวม เท่ากับ 94.01 มากกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 85)  

 1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดี ตามตัวช้ีวัดที่กำหนด รายด้าน รายละเอียดดังนี้ 

ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก พบว่า โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทำมาตรการเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก รวม 15 
โครงการ  

สำหรับมาตรการคัดแยกขยะพบว่า หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีการดำเนินการมาตรการคัดแยกขยะ จำนวน 39 โครงการ 

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปมีการจัดทำ
โครงการปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับ
ผู้รับบริการ ทั้งหมด 100 โครงการ สามารถลดระยะเวลาการรอคอยตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาได้ทั้งหมด 80 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80   
  สำหรับความพึงพอใจของผู้รับบริการมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีโครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้านต่างๆ รวม 43 โครงการ ซ่ึงมีผลร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น/มากกว่าร้อยละ 75  
 ด้านองค์การ พบว่า หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาล
ทั่วไป มีการพัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 130 โครงการ พบว่ามีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้อย่างน้อย 
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1 เรื่อง จำนวน 127 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.69 ถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการพัฒนานวัตกรรม/ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านผู ้ปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง จำนวน 38 
โครงการ พบว่าค่า BMI ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน มีค่า BMI ในช่วงปกติเพิ่มขึ้น จำนวน 17 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 44.74 ถือเป็นแนวโน้มที่ดี 

2. การประเมินความสำเร็จตามเกณฑ์การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การ
ที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พบว่า มีดำเนินการสำเร็จ
ตามเกณฑ์การรับเกียรติบัตร รายละเอียดดังนี้  

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดำเนินการตามนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวม 78 หน่วยงาน ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด 
77 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 98.72 

ด้านผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 155 โครงการ ดำเนินการ
สำเร็จตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับสูงสุด จำนวน 77 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.68 

ด้านองค์การ พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ดำเนินการตาม
นโยบายด้านองค์การ รวม 130 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับสูงสุด จำนวน 
37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.46 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตาม
นโยบายด้านองค์การ รวม 38 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับสูงสุด จำนวน  7 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.42 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายที่ส่งเสริมการดูแลสังคม และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
ซึ ่งการรณรงค์รักษาสิ ่งแวดล้อมควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื ่อฟื ้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน อย่างไรก็ตามควรเพ่ิมแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการออกกำลังกาย (ลดป่วย ลดโรค)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการดำเนินการนโยบายด้านนี้ 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นนโยบายที่สร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองความ
พึงพอใจของผู ้รับริการ ควรมีการดำเนินการต่อไป และควรคงดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมเนื ่องจาก         
เป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริการ สร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้เป็นอย่างด ี 

3. นโยบายด้านองค์การ เป็นนโยบายที่ เน ้นการส่งเสริม พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ             
ด้วยนวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย นโยบายด้านนี้จึงควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงาน พัฒนากลไกการ
ทำงาน ระบบการบูรณาการ รูปแบบการทำงาน รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นหน่วยงานที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน    
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4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นนโยบายที่ครอบคลุมการส่งเสริมความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากรในด้านต่างๆ โดยเน้นไปที่ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินของบุคลากรทุกกลุ่มที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ เพิ่มขึ้น ยังน้อยกว่า    
ร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามควรมีการเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้บุคลากรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า๔ 
 

ข้อมูลองค์กร 
วิสัยทัศน์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแล 

ขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติ บริหารจัดการทรัพยากร และจัดบริการสุขภาพ 
อย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

พันธกิจ 
1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย กำหนด

มาตรฐาน ประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพที่สำคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
2. แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกำกับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation) ตลอดจน

กำกับดูแล (Regulate) การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ 
3. จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 

รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย และภาคประชาชน 

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์ความรู้ 
ระบบ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล  

ค่านิยมองค์กร 
ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ “MOPH”  
M : Mastery เป็นนายตนเอง  
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P : People center ใส่ใจ ประชาชน  
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 
โครงสร้างองค์กร 
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วัตถุประสงค์การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
 เพื่อให้การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลทางการปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑.  เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2.  เพื่อให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3.  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชน

ทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอประกาศนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำ
โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายและดำเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการที่กำหนดจนเกิดผล
สำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ ๔ ด้าน
ดังนี้ 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายหลัก : ส่งเสริมการดูแลสังคมและรว่มรักษาสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติสำหรับทุกหน่วยงาน : 

 ๑) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 ๒) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

๓) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : 

๑) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
๒) จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกท่ีถูกนำไปปฏิบัติ อย่างน้อย 1 มาตรการ 
3) จำนวนมาตรการคัดแยกขยะท่ีถูกนำไปปฏิบัติ อย่างน้อย 1 มาตรการ 

 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก : พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ 
 แก่ผู้รับบริการ 

 แนวทางปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาล : 

 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
          ๒) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :   

๑) ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยาลดลง  
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๒) จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างน้อย ๑ กิจกรรม 

         แนวทางปฏิบัติสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง : 

1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : 

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมเพ่ิมขึ้น หรอืไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

๓. นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพด้วยนวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 แนวทางปฏิบัติสำหรับทุกหน่วยงาน : 

๑) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : 

1) จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 นโยบายหลัก : ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

 แนวทางปฏิบัติสำหรับทุกหน่วยงาน : 

 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนนุให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :   

 1) จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนใหเ้จ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
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การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการนำองค์กรของ

ผู้บริหารสูงสุด คือปลัดกระทรวง เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแลองค์กร เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการทำให้องค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล คือ บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากร
หรือต้นทุนที่เหมาะสม และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครทั้งด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านตัวองค์กรเอง และด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่าง    
สง่างาม การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ จะประเมินใน 2 ส่วน คือ  

1. การประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
2. การประเมินความสำเร็จตามเกณฑ์การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. การประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
     1.1 จำนวนนโยบายที่ถูกนำไปปฏิบัติ  พบว่า มีการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน โดยมีการ

จัดทำโครงการรองรับนโยบายรวม 401 โครงการ แบ่งเป็นโครงการรองรับนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
   ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  78     โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.45 
   ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 155   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.65 
   ด้านองค์การ    130  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.42 
   ด้านผู้ปฏิบัติงาน    38    โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.48 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จำนวนโครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายด้าน 

ลำดับ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จำนวนโครงการ ร้อยละ 
1 ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม              78 19.45 
2 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    155 38.65 
3 ด้านองค์การ                                130 32.42 
4 ด้านผู้ปฏิบัติงาน                            38 9.48 

   รวม 401 100.00 
 
              เมื ่อจำแนกรายหน่วยงานพบว่า หน่วยงานทุกแห่งจัดทำโครงการรองรับนโยบาย แบ่งเป็น
หน่วยงานส่วนกลาง 42 โครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 143 โครงการ, โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
62 โครงการ และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 154 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านผู้รับบริการและ
ด้านองค์การ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 จำนวนโครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
              ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามประเภทหน่วยงาน 

ลำดับ ประเภทหน่วยงาน 
จำนวนโครงการ 

รวม 
ด้านรัฐ สังคมฯ ด้านผู้รับบริการฯ ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

1 หน่วยงานส่วนกลาง 10 6 23 3 42 
2 สสจ. 19 36 72 16 143 
3 รพศ. 14 33 8 7 62 
4 รพท. 35 80 27 12 154 

           รวม 78 155 130 38 401 
 
 เมื่อจำแนกรายเขตสุขภาพ พบว่า  
        เขตสุขภาพที่ 1 ,  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 และ 12 จัดทำโครงการด้านผู้รับบริการและ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด จำนวน 12 , 8 , 8 , 16, 22 ,19 , 9 , 8 , 9 และ 15 โครงการ ตามลำดับ 
  เขตสุขภาพที่ 8 และ 11 จัดทำโครงการด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียและด้านองค์การ   
ในจำนวนที่เท่ากัน ด้านละ 10 และ 13 โครงการ ตามลำดับ   
  เขตสุขภาพที่ 6 จัดทำโครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ดีมากที่สุด จำนวน 43 
โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 จำนวนโครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
              ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามประเภทหน่วยงานและนโยบายด้านต่างๆ  

เขตสุขภาพที่ 
จำนวนโครงการ 

รวม 
ด้านรัฐ สังคมฯ ด้านผู้รับบริการฯ ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

1 9 12 10 6 37 
2 6 8 4 5 23 
3 1 8 7 0 16 
4 7 16 12 4 39 
5 6 22 12 2 42 
6 5 19 14 5 43 
7 3 9 6 1 19 
8 5 10 10 3 28 
9 6 8 4 3 21 

10 7 9 5 3 24 
11 7 13 13 3 36 
12 6 15 10 0 31 
รวม 68 149 106 35 359 

   



ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า๙ 
 

  1.2 ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย  พบว่า ประสบ
ความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด เนื่องจากร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย 
ในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 94.01 มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 85 โดยมีร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ของโครงการแต่ละด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 4   

ตารางที่ 4 ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายในภาพรวม 

 
ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย 

ด้านรัฐฯ  ด้านผู้รับบริการฯ ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมทุกด้าน 
รวมทุกหน่วยงาน 98.72 87.10 97.69 100.00 94.01 

 
  1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี ตามตัวช้ีวัดที่กำหนด รายด้าน รายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีการดำเนินงานเพื่อให้บริการด้วยความรับผิดชอบและไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

แนวปฏิบัติที ่ 1 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื ่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ พบว่าหน่วยงาน         
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จัดทำ
โครงการจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ รวม 24 โครงการ ดำเนินการประสบความสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี จำนวน 23 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 95.83  

แนวปฏิบัติที่ 2 การจัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก พบว่าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทั่วไป จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก นำสู่การปฏิบัติรวม 15 โครงการ ดำเนินการประสบความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ อย่างน้อย 1 มาตรการ 
จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

แนวปฏิบัติที่ 3 การจัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ พบว่าหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป จัดทำมาตรการ      
คัดแยกขยะที่มีการนำไปปฏิบัติร่วมกันทั้งหน่วยงานรวม 39 โครงการ ดำเนินการประสบความสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด คือ จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่มีการนำไปปฏิบัติ อย่างน้อย 1 มาตรการ จำนวน 39 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  จำนวนโครงการรองรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำแนกตาม
แนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด  

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
จำนวน ร้อยละ 

หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ/รพท. 
1. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 24 23 95.83 
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แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด  

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
จำนวน ร้อยละ 

รพศ/รพท. 
2. จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 15 15 100.00 

หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ/รพท. 
3. จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 39 39 100.00 

 

1.3.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ สร้างความศรัทธา 
ความเชื่อมั่น และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 แนวปฏิบัติที่ 1 ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและ
เป็นมิตรกับผู้รับบริการ พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปจัดทำโครงการรองรับ 100 โครงการ 
ดำเนินการประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของ
ผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับยาลดลง จำนวน 80 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.00 
      แนวปฏิบัติที ่ 2 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล  พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไปจัดทำโครงการรองรับ 12 โครงการ ดำเนินการประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
คือ จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 กิจกรรม จำนวน 12 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
        แนวปฏิบัติที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ พบว่า หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์ จัดทำโครงการรองรับ 43 โครงการ ดำเนินการประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด
ที่กำหนด คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมเพ่ิมข้ึน หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 จำนวน  
43 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 จำนวนโครงการรองรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จำแนกตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด  

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 

จำนวน ร้อยละ 
รพศ/รพท. 

1. ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

100 80 80.00 

2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 12 12 100.00 
หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ. 

3. ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

43 43 100.00 
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1.3.3 นโยบายด้านองค์การ พบว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ดังนี้ 
           แนวปฏิบัติ พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีโครงการรองรับ 130 โครงการ ดำเนินการประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ จำนวน
นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ อย่างน้อย 1 เรื ่อง จำนวน  127
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 97.69 รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 จำนวนโครงการรองรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จด้านองค์การจำแนกตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด  

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 

จำนวน ร้อยละ 
หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ/รพท. 

พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดย
สร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

130 127 97.69 

 

1.3.4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  พบว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ดังนี้  

  แนวปฏิบัติ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง  มีโครงการรองรับ 
38 โครงการ ดำเนินการประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริม
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง อย่างน้อย 1 กิจกรรม จำนวน 38 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
100.00 รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 จำนวนโครงการรองรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จด้านผู้ปฏิบัติงาน จำแนกตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ/รพท. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแล
สุขภาพตนเอง 

38 38 100.00 
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2. การประเมินความสำเร็จตามเกณฑ์การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีการกำกับดูแล
องค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1 ความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ ตามเกณฑ์การมอบเกียรติบัตร รายด้าน 
แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

2.1.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวม 78 หน่วยงาน 
ดำเนินการสำเร็จตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับสูงสุด  77 หน่วยงาน รายละเอียดดังแนวทางปฏิบัติ
ต่อไปนี้ 

แนวทางปฏิบัติที่ 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ พบว่า หน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป มีการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะจำนวน 24 หน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
จำนวน 23 หน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาล
ทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการลดการใช้ถึงพลาสติก รวม 15 หน่วยงาน  

แนวทางปฏิบัติที ่ 3 จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป มีการดำเนินการจัดทำมาตรการคัดแยกขยะ จำนวน 39 
หน่วยงาน 
รายละเอียดตามตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9  จำนวนโครงการรองรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์รับเกียรติบัตรด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จำแนกตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด  

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามเกณฑ์รับเกียรติบัตร 
จำนวน ร้อยละ 

หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ/รพท. 
1. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 24 23 95.83 

รพศ/รพท. 
2. จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 15 15 100.00 

หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ/รพท. 
3. จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 39 39 100.00 

 
 2.1.2 นโยบายด้านผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พบว่า หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
รวม 155 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับสูงสุด  จำนวน 77 โครงการ 
รายละเอียดดังแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ 
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แนวทางปฏิบัติที่ 1 ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย
และเป็นมิตรกับผู ้รับบริการ พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการโครงการ/
แผนปฏิบัติการเรื่องลดระยะเวลาการรอคอย รวม 100 โครงการ มีหน่วยงานที่มีระยะเวลาการรอคอย
เฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ลดลงมากกว่า 30 นาที จำนวน 30 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 30   

แนวทางปฏิบัติที่ 2 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ 
และโรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
รวม 12 โครงการ 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์            
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรรม/ผลงานของหน่วยงานให้
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งหมด 43 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีผลการสำรวจความ        
พึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 และหน่วยงานที่มีผลการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 จำนวน 35 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
81.40 
รายละเอียดตามตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 จำนวนโครงการรองรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์รับเกียรติบัตรด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด  

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามเกณฑ์รับเกียรติบัตร 
จำนวน ร้อยละ 

รพศ/รพท. 
1. ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

100 30 30.00 

2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 12 12 100.00 
หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ. 

3. ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

43 35 81.40 

 
  2.1.3 นโยบายด้านองค์การ  พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายด้านองค์การ รวม 130 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเกณฑ์การให้
คะแนนระดับสูงสุด จำนวน 37 โครงการ รายละเอียดดังแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ 
 แนวทางปฏิบัติ พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป         
ได้จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 130 โครงการ มีโครงการที่สามารถพัฒนานวัตกรรม/ระบบสารสนเทศ  
ที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง และมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม/ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พร้อมทั้งนำผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไปพัฒนา
นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.46  
รายละเอียดตามตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 จำนวนโครงการรองรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์รับเกียรติบัตรด้านองค์การ
จำแนกตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด  

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามเกณฑ์รับเกียรติบัตร 
จำนวน ร้อยละ 

หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ/รพท. 
พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดย
สร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

130 37 28.46 

 
   2.1.4 นโยบายด้านผู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน  พบว่า หน่วยงานในสังก ัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายด้านองค์การ รวม 38 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตาม
เกณฑ์การให้คะแนนระดับสูงสุด จำนวน 7 โครงการ รายละเอียดดังแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ 
 แนวทางปฏิบัติ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า  หน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง จำนวน 38 โครงการ มีโครงการที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี
การดูแลตนเองมากว่า 1 กิจกรรม และทำให้เจ้าหน้าที่มีค่า BMI ปกติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จำนวน 7 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.42 รายละเอียดตามตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 จำนวนโครงการรองรับนโยบายที่ประสบความสำเร็จด้านผู้ปฏิบัติงาน จำแนกตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 

โครงการที่ประสบความสำเร็จ        
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด 

จำนวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุข รพศ/รพท. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแล
สุขภาพตนเอง 

38 7 18.42 
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2.2 หน่วยงานที่ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจนประสบความสำเร็จ
ตามเกณฑ์การรับเกียรติบัตร (ตามภาคผนวก 2) แบ่งตามประเภทเกียรติบัตร 4 ประเภท รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 ระดับดีเยี ่ยม คือ หน่วยงานที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ตั้งแต่ 4.33 – 5.00 
คะแนน จากเกณฑ์การให้คะแนน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คะแนนส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงาน
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน, 12 เดือน ทันเวลาที่กำหนด ส่วนที่ 2 คะแนนความสำเร็จของโครงการ/
แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์การรับเกียรติ
บัตร ระดับดีเยี่ยม จำนวน 28 หน่วยงาน ดังรายนามต่อไปนี้ 

สังกัด หน่วยงาน 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

กองตรวจราชการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

เขตสุขภาพที่ 1 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  

เขตสุขภาพที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  

เขตสุขภาพที่ 3 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

เขตสุขภาพที่ 4 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

เขตสุขภาพที่ 5 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  
โรงพยาบาลมะการักษ์ 

เขตสุขภาพที่ 6 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  
โรงพยาบาลตราด 

 เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  

เขตสุขภาพที่ 8 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  
โรงพยาบาลนครพนม 

เขตสุขภาพที่ 10 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

เขตสุขภาพที่ 11 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

เขตสุขภาพที่ 12 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
โรงพยาบาลตรัง 
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  2.2.2 ระดับดีเด่น คือ หน่วยงานที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ตั้งแต่ 3.62 – 4.32 คะแนน 
จากเกณฑ์การให้คะแนน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คะแนนส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน , 12 เดือน ทันเวลาที ่กำหนด ส่วนที ่ 2 คะแนนความสำเร็จของโครงการ/
แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์การรับเกียรติ
บัตร ระดับดีเด่น จำนวน 18 หน่วยงาน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

สังกัด หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

เขตสุขภาพที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

เขตสุขภาพที่ 4 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  
โรงพยาบาลอ่างทอง 

เขตสุขภาพที่ 5 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  

เขตสุขภาพที่ 6 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  
โรงพยาบาลบางพลี 

เขตสุขภาพที่ 7 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

เขตสุขภาพที่ 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
เขตสุขภาพที่ 12 

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  

 
  2.2.3 ระดับดีมาก คือ หน่วยงานที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ตั้งแต่ 2.91 – 3.61 คะแนน 
จากเกณฑ์การให้คะแนน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คะแนนส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน , 12 เดือน ทันเวลาที ่กำหนด ส่วนที ่ 2 คะแนนความสำเร็จของโครงการ/
แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์การรับเกียรติ
บัตร ระดับดีมาก จำนวน 34 หน่วยงาน ดังรายนามต่อไปนี้ 

สังกัด หน่วยงาน 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

กองบริหารการคลัง 

เขตสุขภาพที่ 1 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
โรงพยาบาลแพร่ 

เขตสุขภาพที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
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สังกัด หน่วยงาน 
โรงพยาบาลแม่สอด 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

เขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  

เขตสุขภาพที่ 4 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
โรงพยาบาลนครนายก 

เขตสุขภาพที่ 5 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โรงพยาบาลนครปฐม 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี๑๗ 

เขตสุขภาพที่ 6 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
โรงพยาบาลบางละมุง 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยอง 
โรงพยาบาลอรัญประเทศ 

เขตสุขภาพที่ 7 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

เขตสุขภาพที่ 9 
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
โรงพยาบาลปากช่องนานา 

เขตสุขภาพที่ 11 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โรงพยาบาลทุ่งสง 
โรงพยาบาลพังงา 
โรงพยาบาลเกาะสมุย 

เขตสุขภาพที่ 12 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 
  2.2.4  ระดับดี  คือ หน่วยงานที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ตั้งแต่ 2.20 – 2.90 คะแนน 
จากเกณฑ์การให้คะแนน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คะแนนส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน , 12 เดือน ทันเวลาที ่กำหนด ส่วนที ่ 2 คะแนนความสำเร็จของโครงการ/
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แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์การรับเกียรติ
บัตร ระดับดี จำนวน 49 หน่วยงาน ดังรายนามต่อไปนี้  
 

สังกัด หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ส่วนกลาง 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
กองกฎหมาย 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง 
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันพระบรมราชชนก 
กองการพยาบาล 
สำนักงานรัฐมนตรี 

เขตสุขภาพที่ 1 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลพะเยา 
โรงพยาบาลศรีสังวาล 

เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

เขตสุขภาพที่ 3 
โรงพยาบาลพิจิตร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 

เขตสุขภาพที่ 4 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  
โรงพยาบาลปทุมธานี 
โรงพยาบาลเสนา 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

เขตสุขภาพที่ 5 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
โรงพยาบาลโพธาราม 

เขตสุขภาพที่ 6 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
โรงพยาบาลชลบุรี 
โรงพยาบาลระยอง 
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สังกัด หน่วยงาน 

เขตสุขภาพที่ 8 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
โรงพยาบาลอุดรธานี 
โรงพยาบาลเลย 
โรงพยาบาลหนองคาย 

เขตสุขภาพที่ 9 
 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

เขตสุขภาพที่ 10 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  

เขตสุขภาพที่ 11 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

เขตสุขภาพที่ 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 2 หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ของสำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุข เป็น      
เกียรติบัตรที่มอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจนประสบความสำเร็จตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

 
ลำดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หน่วยงานส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการ และการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
ทันเวลาที่กำหนด ( คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
 

1.1  การส่งโครงการ/แผนปฏิบัติการ (0.25 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
-0.25 คะแนน +0.25 คะแนน 

ส่งหลังวันที่ 31 ม.ค. 62 ส่งภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 
 

1.2  การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (0.25 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
-0.25 คะแนน +0.25 คะแนน 

ส่งหลังวันที่ 15 มี.ค. 62 ส่งภายในวันที่ 15 มี.ค. 62 
 

1.3 การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (0.5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่ผ่าน  (-0.5 คะแนน) ผ่าน  (+0.5 คะแนน) 

ส่งหลังวันที่ 26 ส.ค. 62 ไม่นำมา
พิจารณาคะแนนใน ข้อ 2 

ส่งภายในวันที่ 26 ส.ค. 62 
นำมาพิจารณาคะแนนใน       

ข้อ 2 ต่อไป 
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ลำดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

2. ความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบาย (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  
  

         3.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (0.5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.1 คะแนน 0.5 คะแนน 

ไม่ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด 
 

  
  

         3.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2 คะแนน) 
               ก. สำหรับโรงพยาบาล 
                   1) ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา (2 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5** 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 
ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของ
ผู้ป่วย*  ตั้งแต่ยื่น
บัตรจนถึงรับยา
ลดลง  
1-15 นาที 
 

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย*
ตั้งแต่ยื่นบัตร
จนถึงรับยาลดลง 
16-20 นาท ี

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย
ตั้งแต่ยื่นบัตร
จนถึงรับยาลดลง  
21-25 นาท ี

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย* 
ตั้งแต่ยื่นบัตร
จนถึงรับยาลดลง  
26-30 นาท ี

ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย* 
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึง
รับยาลดลง 
มากกว่า 30 นาที 

 
                  

* ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ป่วยท่ีแผนกผู้ป่วยนอก 
**รพศ. ที่มีระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยาน้อยที่สุด 10 อันดับแรก      จะ
ได้รับคะแนนเต็ม 2 คะแนน 
 

 2) จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (0. 5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.1 คะแนน 0.5 คะแนน 

ไม่ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด 
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ลำดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

               ข. สำหรับหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
                   1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม (2 คะแนน) 
                        1.1 หน่วยงานที่ไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือ 2561) 
                        1.2 หน่วยงานที่มีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณที่ผ่านมา    
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือ 2561) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85  
                         หน่วยงานตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 
ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 65 
 

ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 75 
 

ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 80 
 

ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเท่ากับ 
ร้อยละ 85 
 

 
                       1.3 หน่วยงานที่มีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือ 2561) น้อยกว่าร้อยละ 85 ให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 
ร้อยละความ     
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.0–2.0    
 

ร้อยละความ      
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.1–3.0 

ร้อยละความ      
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.1-4.0 

ร้อยละความ      
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.1-5.0 

ร้อยละความ    
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้น
มากกว่าร้อยละ 
5.0 
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หมายเหตุ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ถ้ามีจำนวนน้อย ให้สำรวจผู้รับบริการทุกราย ถ้ามีจำนวน
มากให้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างตามระเบียบวิธีการวิจัย เช่น  
     
    1. สูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างของ  Taro Yamane :     n  = N/(1+N(e)2) 
                                          n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
    N คือ จำนวนสมาชิกทั้งหมดในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
    e คือ ขนาดของความคลาดเคลื่อน 
 

2. การกำหนดเกณฑ ์เป็นร้อยละของประชากร (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี ้
 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย   ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25%  
 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน    ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10%  
 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น  ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5%  

   ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน  ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1% 
3. การคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan 
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         2.3 ด้านองค์การ (2 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 
มีนวัตกรรม/
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น       
1 เรื่อง แต่ยังไม่
มีการนำมาใช้  

มีนวัตกรรม/
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นและมี
การนำมาใช้      
1 เรื่อง 

มีการ
ประเมินผล
ความพึงพอใจ
ต่อการใช้
นวัตกรรม/
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น      

ผลการประเมินความ   
พึงพอใจฯ ในภาพรวม
อยู่ในระดับ 
 

0.2 0.3 0.4 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก 

 

มีการนำผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจฯ มา
พัฒนา
นวัตกรรม/
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

     
 

       2.4 นโยบายด้านผู้ปฏบิัติงาน ( 1 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 0.2 คะแนน 
หน่วยงานมี
กิจกรรม
ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเอง  
1 กิจกรรม 

หน่วยงานมี
กิจกรรมส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่มี
การดูแลสุขภาพ
ตนเองมากกว่า  
1 กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่มีค่า 
BMI ปกต ิคงเดิม 
 

เจ้าหน้าที่มีค่า 
BMI ปกต ิเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 
 

เจ้าหน้าที่มีค่า BMI 
ปกตเิพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
10 
 

 
 

ประเภทเกียรติบัตร 
 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเด่น ระดับดีเยี่ยม 
2.20 - 2.90 2.91 - 3.61 3.62 - 4.32 4.33 - 5.00 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  29 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ: รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  29  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  29  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  29  เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 
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