
การขบัเคลือ่น
ระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ กา้วสู ่ 
องคก์รแหง่ความสขุ   เขตสขุภาพที ่10

นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10

เลขานุการ PM ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข
เขตสุขภาพที่ 10







คณะกรรมการบรหิาร
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จงัหวดั ,
อ าเภอ , 
ต าบล , 
ชุมชน

สปสช.

จงัหวดัในเขต
แตง่ต ัง้

คณะกรรมการ
ขบัเคลือ่นงาน

PM 11 ประเด็น
เรง่รดั + 6 ประเด็น

เขต

โดยมปีระธาน เป็น
รอง  รอง นพ.สสจ
รองแพทยฯ์ รพศ./
รพท. ผอก. รพช.

ประธานและเลขานกุาร ระดบัจงัหวดั
เป็นคณะกรรมการ PM ระดบัเขต



โครงสรา้งการขบัเคลือ่นระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ
กา้วสูอ่งคก์รแหง่ความสขุ  เขตสขุภาพที ่10

นายวนั วรวริฬุวงศธ์นา
นกัวชิาการสาธารณสขุช านาญการ

สสจ. มกุดาหาร 
(ผช. เลขานกุาร ดา้น  PMQA)

นางชุตมิา จนัชยัชติ
นกัทรพัยากรบคุคล

ส านกังานเขตสขุภาพที ่10
( ผช.เลขานกุาร ดา้น Happy MOPH)

นายอดุมศกัด ิ ์  แกว้จนัทรว์งษ์
นกัวชิาการสาธารณสขุช านาญการ

สสจ. ยโสธร
( ผช. เลขานกุาร ดา้น ITA)

แพทยห์ญงิบศุณี มจุรนิทร์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปทมุราชวงศา  จงัหวดัอ านาจเจรญิ

ประธาน PM ระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ  เขตสขุภาพที ่10

นางสนุดิา  แสงยอ้ย    
พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษ  

รพ.ปทมุราชวงศา   จงัหวดัอ านาจเจรญิ
( ผช. เลขานกุาร ดา้น  HA) 

นางเรยีมรตัน ์  รกัเสมอวงศ ์  นกัวชิาการสาธารณสขุช านาญการพเิศษ    

ส านกังานเขตสขุภาพที ่10 (กรรมการและเลขานุการ)





ขบัเคลือ่น
รบัฟงั



แนวทางการขบัเคลือ่น

การพฒันาระบบบรหิารจดัการสนบัสนนุการจดับรกิารสขุภาพ  เขตสขุภาพที ่10



6 มกราคม  2563
ประกาศเจตจ านงสจุรติในการบรหิารงาน ระดบัเขตสขุภาพที ่๑๐
โดย ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพที ่10 และ

ผูบ้รหิารหน่วยงานในเขตสขุภาพที ่๑๐  



ตดิตามการขบัเคลือ่น ระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ 

กา้วสู ่องคก์รแหง่ความสขุ ระดบัจงัหวดั

ภายใตก้รอบ SIM3  ดงันี้

1. สถานการณ์ (situation analysis)  

2. การบรหิารจดัการเชงิระบบ (System management) 

2.1 กลยทุธ์ (Strategy) 

2.2 โครงสรา้งกลไกการท างาน (Structure) 

2.3 การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ (Information) 

2.4 มาตรการทีด่ าเนนิการ(Intervention) & นวตักรรม (Innovation) 

2.5 การบรูณาการ (Integration) 

2.6 การก ากบัตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)

2.7 ปญัหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ข  



22 มกราคม  2563
ณ จงัหวดัอบุลราชธานี

22 มกราคม  2563 ณ จงัหวดัอบุลราชธานี



5 กมุภาพนัธ ์ 2563 ณ จงัหวดัศรสีะเกษ



12 กมุภาพนัธ ์2563 ณ จงัหวดัอ านาจเจรญิ



4 มนีาคม 2563 ณ จงัหวดัมกุดาหาร



25 มนีาคม2563 ณ จงัหวดัยโสธร



โดย นพ.สสจ.มกุดาหาร เป็นประธานการประชุม

ประชุม คกก. CGO เขตสขุภาพที ่10 

ผา่นระบบ Cisco WebEx วนัที ่12 มถินุายน 2563



ผลการด าเนนิงาน
ระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ  

กา้วสู ่องคก์รแหง่ความสขุ เขตสขุภาพที ่10



รอ้ยละความส าเร็จของสว่นราชการในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ทีด่ าเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด

(เกณฑเ์ป้าหมาย : 90%  ของ สสจ.มห. , 90% ของ สสอ.)

จงัหวดั

เป้า

หมาย

ด าเนนิ

การ

(แหง่)

ผลการด าเนนิงานรอบ 3 เดอืน (%) ผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน (%) ผลการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน (%)

1.ตอบ

ค าถาม 

OP

2.มกีาร

ประเมนิ

ตนเอง 

หมวด 3 + 6

3.มแีผน

พัฒนาองคก์ร      

หมวด 3 + 6

4.มกีารก าหนด

ตัวชีว้ัดผลลพัธ ์

หมวด 3 + 6

5.สง่รายงาน

ตาม

ระยะเวลา

ทีก่ าหนด

1.รายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาองคก์ร

หมวด 3 + 6

2.รายงาน

ผลลัพธต์ัวชีว้ัด

หมวด 3 + 6

3.สง่รายงาน

ตามระยะเวลา

ทีก่ าหนด

1.รายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาองคก์ร

หมวด 3 + 6

2.รายงาน

ผลลัพธ์

ตัวชีว้ัด หมวด 

3 + 6

3.สง่รายงาน

ตาม

ระยะเวลา

ทีก่ าหนด

อบุลราชธานี 26 100 100 100 100

รายงาน

ครบและ

ทนัตาม

เวลาที่

ก าหนด

ทกุแหง่

100 100

รายงาน

ครบและ

ทนัตามเวลา

ทีก่ าหนดทกุ

แหง่

100 100

รายงาน

ครบและ

ทนัตาม

เวลาที่

ก าหนด

ทกุแหง่

ศรสีะเกษ 23 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100ยโสธร 10 100 100 100 100 100 100

100 100อ านาจเจรญิ 8 100 100 100 100 100 100

100 100มกุดาหาร 8 100 100 100 100 100 100

100 100รวม 75 100 100 100 100 100 100

1.สว่นราชการตอบค าถามลักษณะส าคัญขององคก์าร ครบ 13 ค าถาม
2.สว่นราชการ Self Assessment หมวด 3 กบัหมวด 6
3.สว่นราชการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารหมวดละ 1 แผน 
4.สว่นราชการก าหนดตัวชีว้ัดขึน้เองหมวดละ 3 ตัวชีว้ัด  
ทีส่อดคลอ้งกบั OFI

5. รายงานภายในวันที ่11 ก.พ.63

Small 
success 

3 เดอืน 6 เดอืน

1.ผลการด าเนนิงาน 6 เดอืนเทยีบกบั
แผนพัฒนาองคก์ารของหมวด 3 
และหมวด 6 

2.ผลลัพธตั์วชีว้ัด 6 เดอืนของหมวด 3 
และหมวด 6 

3. รายงานภายใน 9 เม.ย. 63

9 เดอืน

1.ผลการด าเนนิงาน 9 เดอืนเทยีบกบั
แผนพัฒนาองคก์ารของหมวด 3 
และหมวด 6 

2.ผลลัพธตั์วชีว้ัด 9 เดอืนของหมวด 3 
และหมวด 6 

3. รายงานในระบบภายใน 2 ก.ค. 63

การรายงานผลด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

อยูใ่นระหวา่งการใหเ้ขา้รายงานในระบบ ต ัง้แตว่นัที ่20 ส.ค. 63 - 25 ก.ย. 63 ขอ้มลู ณ วนัที ่25 สงิหาคม 2563

1.รอ้ยละ สสจ.ด าเนนิงานผา่นเกณฑท์ี่
ก าหนด รอ้ยละ 90

2. รอ้ยละ สสอ.ด าเนนิงานผา่นเกณฑท์ี่
ก าหนด รอ้ยละ 90

3. รายงานในระบบภายใน 25 ก.ย. 63

12 เดอืน



สถานการณ์

ผลการด าเนนิ ปี 2563 

การรบัรองชว่ง Covid-19

รพท. รพศ. รพ.สงักดักรม : จ านวน 10 แหง่
รพช. : 63 แหง่
อบุลราชธาน ี22 แหง่
ศรสีะเกษ 21 แหง่
ยโสธร 8 แหง่
อ านาจเจรญิ 6 แหง่
มกุดาหาร 6 แหง่

รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุมคีณุภาพมาตรฐานผา่นการรบัรอง HA ข ัน้ 3

(เป้าหมาย : รพศ. รพท. ไตรมาสที่ 4.ผา่นรอ้ยละ 100.00  2. รพช. ไตรมาสที ่4 ผา่นรอ้ยละ 100.00)

รพศ. รพท. รพ.สงักดักรม รอ้ยละ 100

รพช. : จ านวน 59 แหง่  รอ้ยละ 96.23

รพช.  ทีย่งัไมผ่า่นการรบัรอง จ านวน 4 แหง่   
รอ้ยละ 7.94

อบุลราชธาน ี น า้ขุน่
ศรสีะเกษ  พยหุ์ โพธิศ์รสีวุรรณ ศลิาลาด

โรงพยาบาลทกุระดบัในเขตสขุภาพที ่10 ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดของ สรพ. ผา่นการประเมนิ
รบัรองดว้ยเอกสาร จ านวน 15 แหง่ 
อบุลราชธาน ี รพศ. 1 แหง่ รพช. 8 แหง่
ศรสีะเกษ รพช. 3 แหง่
ยโสธร 3 แหง่

75

80

85

90

95

100

100

100 100 100 100 100

95.46

85.71

100

100 100

96.234

รพศ/รพท./ รพ.สงักดักรม รพช.

กราฟแสดงผลลพัธร์ายจงัหวดั



รอบที ่1 EB 1-4  (การจดัซือ้จดัจา้ง) (เป้าหมาย 5) 

ผา่น   4.41  รอ้ยละ  91.10

รอบ 2 ประเมนิ EB1-26  เกณฑร์อ้ยละ 80

- ผา่น 116  แหง่  รอ้ยละ 79.45
-ไมผ่า่น 30   แหง่  รอ้ยละ 20.55 

รอบ 3 ประเมนิ EB1-26  เกณฑร์อ้ยละ 85

- ผา่น 138  แหง่    รอ้ยละ 94.52 
-ไมผ่า่น 30   แหง่   รอ้ยละ 5.48

หนว่ยงานเป้าหมาย 146 แหง่

ปญัหาอปุสรรคผลการด าเนนิงาน



แลกเปลีย่นเรยีนรู ้/องคค์วามรู ้ การสรา้งสขุในการท างาน  เขตสขุภาพที ่10  ปี 2563
26  สค.63

หน่วยงานทีม่ีความโดดเด่นระดับเขต
Bright  spot 



THANK YOU



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 10 กันยายน 2563 
หัวข้อ: งานนำเสนอ (PowerPoint) การขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ก้าวสู่องค์กร 
 แห่งความสุข เขตสุขภาพที่ 10 โดย นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 งานนำเสนอ (PowerPoint) การขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ก้าวสู่องค์กร 
 แห่งความสุข เขตสุขภาพที่ 10 โดย นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

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

วันท่ี  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 วันท่ี  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
  

 


