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A Roadmap to Value-based Health Care 4.0 



กรอบกำรน ำเสนอ 

บริบทสุขภำพคนไทย 

16 แผนงำน 48 โครงกำร 

ประเด็นเน้นหนัก ปี 2560 

กรอบกำรวิเครำะห์ 



เกริ่นน ำ 

• กระบวนกำร  
–Workshop 15 ครั้ง  

–รับฟังควำมเห็น 4 ภำค และประชุม สป. สัญจร ที่
ขอนแก่น 

–นักยุทธ์ทั่วประเทศ วิเครำะห์ตัวช้ีวัด และ template   



ควำมเป็น 
สังคมเมือง 

สังคมผู้สูงอำย ุ กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

โลกเชื่อมต่อ 
กำรค้ำกำรลงทุน 

ควำมก้ำวหน้ำ 
Technology 

บริบทสุขภำพคนไทย 
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อายคุาดเฉล่ียและการมีสขุภาพดีเม่ือแรกเกิด 

(รวมชาย-หญิง) 

ที่มำ: LE - สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 
       HALE - ส ำนักงำนพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพ 

Japan 84.0   Singapore 83.0 
Malaysia 75.0  Thailand 74.75 

บริบทสุขภำพคนไทย 
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บริบทสุขภำพคนไทย 
ท่ีมา: Berden of Disease Thailand 

2013 



Future Scenarios 

ประชำชน 

ทุกกลุ่มวัยได้รับ 
กำรพัฒนำตำมวัย 

อำยุขัยเฉลี่ยและมี
คุณภำพชีวิตดีขึ้น 

             ประชำชนได้รับ 
        กำรส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค   
    รักษำพยำบำล และฟื้นฟูสุขภำพ 
     อย่ำงเท่ำเทียม 

ระบบบริกำร 

ระบบกำรส่งต่อ 
คุณภำพ 

ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

ลดควำมแออัด 

ระบบบริกำร 
ที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ 

ครอบคลุม ทั่วถึง 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพลดลงและยั่งยืน 

มีระบบตอบสนองต่อภัย
สุขภำพต่ำง ๆ 

ระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส 
ประเทศ 
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ม.48 ม.55 ม.258 
ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2559 (ที่เกี่ยวข้องด้ำนสำธำรณสุข) 

ม.47 

บุคคลยำกไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ
บริกำรสำธำรณสุขของรัฐโดยไม่

ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยตำมที่
กฎหมำยบัญญัต ิ

สิทธิของมำรดำในช่วงระหว่ำง
ก่อนและหลังกำรคลอด บุตร
ย่อมได้รับควำมคุ้มครองและ

ช่วยเหลือตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ 

เสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรู้
พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม

สุขภำพและกำรป้องกันโรค และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มกีำรพัฒนำ
ภูมิปัญญำด้ำนแพทย์แผนไทย 

ครอบคลุมกำรส่งเริมสุขภำพ 
กำรควบคุมและป้องกันโรค กำร
รักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟู

สุขภำพ 

จัดให้มีระบบจัดกำรและก ำจัด
ขยะมูลฝอย เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิทีม่ี
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแล
ประชำชนในสัดส่วนที่เหมำะสม 

ปรับระบบหลักประกนัสขุภำพ
ให้ประชำชนได้รับสิทธิและ

ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรเข้ำถึงบริกำรที่มี

คุณภำพ 



เป็นองค์กรหลักด้ำนสุขภำพ 
ที่รวมพลังสังคม 

เพื่อประชำชนสุขภำพด ี

พัฒนำและอภิบำลระบบสุขภำพ 
อย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

H  umility O  riginality 

P  eople centered approach M  astery 

MOPH 

ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน 

เป้ำหมำย 

Retreat MOPH 



ทิศทำงกำรวำงแผน 20 ปี (4 Phase) 

กรอบแนวคิด 

นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
และปฏิรูปประเทศไทย 

ด้ำนสำธำรณสุข 

ปฏิรูประบบ 

Phase 1 (2560-2564) 

สู่ควำมยั่งยืน 

Phase3 (2570-2574) 

สร้ำงควำมเข้มแข็ง 

Phase 2 (2565-2569) 

เป็น 1 ใน 3  
ของเอเชีย 

Phase 4 (2575-2579) 

ประเทศไทย 4.0 

แผน 20 ปี กสธ. 

ประชำรัฐ แผนปฏิรูป 



กรอบกำรวิเครำะห์ 

• % เสียฟันทั้งปำก (7.2%)  

เป้ำหมำยที่ 1 : ประชำชนสุขภำพดี 

2) กำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 
ผู้เสียชีวิต: 4,179 รำย  

3) กำรจมน้ ำ 
ผู้เสียชีวิต : 3,245 รำย  

4) กำรถูกท ำร้ำย 
ผู้เสียชีวิต : 2,162 รำย   

1) เบำหวำน  
ผู้เสียชีวิต : 28,260 รำย 

1) กำรบำดเจ็บจำก
กำรจรำจร 

ผู้เสียชีวิต : 14,483 รำย  
2) หลอดเลือดสมอง 
ผู้เสียชีวิต: 27,521 รำย  

3) หัวใจขำดเลือด 
ผู้เสียชีวิต : 19,151 รำย   

4) มะเร็งตับ 
ผู้เสียชีวิต : 16,116 รำย 

5) มะเร็งปอด 
ผู้เสียชีวิต : 12,867 รำย  

6) วัณโรค 
ผู้เสียชีวิต : 12,000  รำย 

8) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ผู้เสียชีวิต : 4,647 รำย  

7) โรคเอดส์ 
ผู้เสียชีวิต : *11,930 รำย   

* ข้อมูลจำกกำรคำดประมำณ AEM 
(AIDS Epidemic Model) 2015 

ลดปัจจัยเสี่ยง/เจ็บป่วยของคนไทย 
เพื่อเพิ่ม (HALE) ให้แข็งแรงถึงอำยุ 72 ป ี

   ลด Premature Mortality  
เพื่อเพิ่ม (LE) ให้อำยุยืน 80 ปีจ ำนวนผู้เสียชีวิตรวม 156,561 รำย 

External causes 
ผู้เสียชีวิตรวม 24,069 ราย 

Chronic diseases 
ผู้เสียชีวิตรวม 132,492 ราย 

1 2 

ลดปัจจัยเสี่ยง+เจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภำพคนไทย 

1) สิ่งเสพติด (ควำมชุก) 

• ผู้บริโภค Alcohol 32%  

• ผู้บริโภคบุหรี่ 21%  
 
• ผู้บริโภคยำเสพติด/บ ำบัด 
 78,153 คน  

2) ควำมดันโลหิตสูง 
• ควำมชุก : 25%  
• อัตรำป่วยท่ีคุมได้ : 26%  

3) อ้วน/น้ ำหนักเกิน 
• % BMI ปกติ (ญ<55/ ช<42) 
•  % (<18 ปี) สูงดีสมส่วน  

4) Reproduct & Sex Health 

• % ตั้งครรภ์ซ้ ำ ญ<20ปี 48:1000 
• อัตรำคลอดมีชีพวัยรุ่น 12.8:1,000  

5) Mental/Emotion well-Being 

• % เด็กไทย (EQ) (45%)  

• % Pt. ซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำร 
สุขภำพจิต (45%)  

6) Active Living 
• % ปชช.มีพฤติกรรมที่ดี  

7) Healthy Consuming 
• % ปชช.บริโภคเหมำะสม 
• % ปชช.บริโภคถูกต้อง  

8) Environment Health 
• % ปชช.มีสุขลักษณะที่ดี  
• %ปชช.ได้จัดกำรขยะท่ีดี  

• >6 ปีหลับพอต่อสุขภำพ 

9) Oral Health 



• ดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน  
(Happinometer) ≥ 50 (บค./ทุกกรม) 

Accessibility 

ผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพียงพอ 

• อัตรำส่วนของบุคลำกรด้ำนสุขภำพตอ่ประชำกร 
(สบช.) 

บริหำรก ำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• สัดส่วนกำรกระจำยบุคลำกรสขุภำพ (เมือง/ชนบท) 
(บค.) 

สร้ำงควำมพร้อมก ำลังคนด้ำนสุขภำพ
เชิงกลยุทธ์ 

• % หน่วยบริกำรมีอัตรำก ำลังสอดคล้องกบัแผน
ก ำลังคน (สนย.) 

ดึงดูดและธ ำรงรักษำก ำลังคนคุณภำพ 

• ดัชนีควำมผำสุกขององค์กร  
(Happy Workplace Index) ≥57 (บค./ทุกกรม) 

เป้ำหมำยที่ 2 : เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข 

Availability 

Acceptability Quality 

3 

4 

กรอบกำรวิเครำะห์ 
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Access 

เป้ำหมำยที่ 3 : ระบบสุขภำพยั่งยืน 

Coverage Quality Governance 

1) เพิ่มแพทย์ใน รพ.เขตเมือง
และชนบท 

แพทย์ต่อปชก. เพ่ิมขึ้น 

2) เพิ่มบุคลำกรสหสำขำ
วิชำชีพ 
อัตรำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดหน่วย

บริกำรทุกระดับ 

3) เพิ่มเตียงสถำน พยำบำลให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำร  

 
 

1) ควำมครอบคลุมของปชช. 
ได้รับวัคซีนครบตำม EPI 

% กำรได้รับวัคซีนกลุ่มเป้ำหมำย 

2) อัตรำกำรคัดกรองผู้ป่วย 

3) พัฒนำมำตรฐำนยำ วัคซีน 
และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 

4) มีบริกำรแผนไทยและใช้ยำ
สมุนไพรในสถำนบรกิำรทุกระดับ 
• จ ำนวนสถำนบริกำรมีบริกำรกำร

แผนไทยและทำงเลือก  

1) HA 
% หน่วยงำนที่ผ่ำน HA 

2) ลดเวลำที่ปชช.รอคอยรับ
บริกำร (WaitingTime)   
 

3) อัตรำเข้ำรับบริกำรผู้ ป่วยใน
ซ้ ำ (Re-admission Rate)  
 

4) Satisfaction Index 

1) ITA  (Integrity and 
Transparency Assessment ) 

ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำน ITA 

2) Expenditure of GDP 
• รำยจ่ำยด้ำนสุขภำพต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ 

3) IT one system 
• พัฒนำ/เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพ่ือ
วิเครำะห์สถำนภำพของประชำชน 
• มีคลังข้อมูลสุขภำพระดับเขต 
• จัดเก็บข้อมูลสุขภำพที่เป็น
มำตรฐำนระดับประเทศ 

4) Restructuring (structure 
& finance) 

• ลดเหลื่อมล้ ำบริกำรทุกสิทธิฯ  

5 6 7 8 

กรอบกำรวิเครำะห์ 



ควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย-ยุทธศำสตร์-แผนงำนโครงกำร-ตัวชี้วัด 
กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2560 

ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน 

อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี 
ไม่น้อยกว่ำ 72 ปี (HALE) 

ดัชนีวัดควำมสุขด้วยตนเอง 
ของคนในองค์กร  

(Happy Work Life Index) ≥50  

ดัชนีสุขภำวะองค์กร  
(Happy Workplace Index) ≥57  

Access 

Coverage 

Quality 

Governance 

External causes 

ลดปัจจัยเสี่ยงและกำรเจ็บป่วย 

Chronic diseases 

ส่งเสริมสุขภำพของคนไทย 

หมำยเหตุ: ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Coperate KPIs) 8 ตัว 
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน (Functional PIs) 100 ตัว 

อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(LE) 
ไม่น้อยกว่ำ 80 ปี  



4 Excellence Strategies 
(16 แผนงำน 48 โครงกำร) 

1. ระบบข้อมูลสำรสนเทศและกฎหมำยด้ำนสุขภำพ 
2. ระบบหลักประกันสุขภำพ 
3. ควำมมั่นคงด้ำนยำและเวชภัณฑ์และกำรคุ้มครอง 
    ผู้บริโภค 
4. ระบบธรรมำภิบำลและวิจัย 

1. พัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
2. กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
3. ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
4. กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพัฒนำ  
   คุณภำพสถำนบริกำร 

P&P  
Excellence 

Service  
Excellence 

People  
Excellence 

Governance 
Excellence 

1. กำรพัฒนำงำนตำมพระรำชด ำริ 
2. กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ 
3. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
4. ศูนย์กลำงด้ำนสุขภำพ บริกำร และผลิตภัณฑ์ 
    สุขภำพนำนำชำติ/เขตเศรษฐกิจพิเศษและกำร 
    เข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพในชำยแดนใต้ 

1. กำรวำงแผนก ำลังคนด้ำนสุขภำพ (HRP) 
2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน (HRD) 
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำน 
   สุขภำพ (HRM) 
4. แผนก ำลังคนด้ำนสุขภำพภำคีเครือข่ำย 

8 Corporate  
Indicators 

แผน 20 ปี กสธ. 
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3. ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
•  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมม่ันคงด้ำนอำหำร 

4. บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพ             
    สถำนบริกำร 
• บริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
• บริหำรจัดกำรมลพิษสิ่งแวดล้อมและคุ้มครอง

สุขภำพประชำชนจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 

1. พัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
• โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทย 

• กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
• กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
• กลุ่มวัยท ำงำน 
• กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 

Draft PP Excellence Strategies  
(4 แผนงำน 11 โครงกำร) 

2. ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
• จัดกำรโรค/ภัยสุขภำพ และตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

ด้ำนสำธำรณสุข 
• สร้ำงเสริมสุขภำพประชำชนบนผืนแผ่นดินไทย 
• สร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรม

สุขภำพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อลดกำรพึ่งพิง
บริกำร 

• ชุดสิทธิกำรตรวจคัดกรองสุขภำพ 

แผน 20 ปี กสธ. 
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3. กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 
• ระบบบริกำรสุขภำพ 15 สำขำหลัก 
• พัฒนำระบบส่งต่อ 
• พัฒนำระบบบริกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
• พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 
• พัฒนำคุณภำพสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐฯ 

4. ศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ (Medical & Wellness 
Hub)/เขตเศรษฐกิจพิเศษและชำยแดนใต้ 
• ศูนย์กลำงบริกำร (Wellness Hub) 
• พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  
• กำรเข้ำถึงบริกำรชำยแดนใต ้
• แรงงำนข้ำมชำติ 

1. กำรพัฒนำงำนตำมพระรำชด ำริ 
• โครงกำรพระรำชด ำริ/เฉลิมพระเกียรติฯ/

ถวำยพระรำชกุศล 

Draft Service Excellence Strategies  
(4 แผนงำน 21 โครงกำร) 

2. กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 
• ผลิตและพัฒนำแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 

• เครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ (DHS) 

แผน 20 ปี กสธ. 
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3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
(HRM) 
• เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน 
• สร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมผูกพันองค์กร 
• บริหำรผลกำรปฏิบัติงำน  
   (Performance Management  
    System) 

4.  แผนก ำลังคนด้ำนสุขภำพภำคีเครือข่ำย 
• พัฒนำอำสำสมัครครอบครัว 
• พัฒนำองค์กรภำคีเครือข่ำยให้เข้มแข็ง 

1. กำรวำงแผนก ำลังคนด้ำนสุขภำพ (HRP) 
• พัฒนำระบบกำรวำงแผนก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
• คำดประมำณควำมต้องกำรก ำลังคน 
• พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 

Draft People Excellence Strategies  
(4 แผนงำน 4 โครงกำร) 

2.  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน (HRD) 
• พัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  
• ผลิตก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
• พัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 

แผน 20 ปี กสธ. 
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3. ควำมม่ันคงด้ำนยำและเวชภัณฑ์และกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
• ควบคุมป้องกันกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ และกำรใช้ยำ

อย่ำงสมเหตุสมผล 
• ควำมม่ันคงด้ำนยำ วัคซีน เทคโนโลยีกำรแพทย์ 
• คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำร

สุขภำพ 

1. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ/กฎหมำยด้ำนสุขภำพ 
• พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพ

แห่งชำต ิ(NHIS) 
• พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดจิิทอล 
• พัฒนำกฎหมำยสุขภำพ 

Draft Governance  Excellence  Strategies  
(4 แผนงำน 12 โครงกำร) 
2. ระบบหลักประกันสุขภำพ 
• ลดควำมเหลื่อมล้ ำของ 3 ระบบกองทุน 
• บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง

ระดับประเทศ 
• บริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง 

หน่วยบริกำร 

แผน 20 ปี กสธ. 
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4. ระบบธรรมำภิบำลและกำรวิจัย 
• โครงกำรประเมินคุณธรรม/ควำมโปร่งใส 
• ระบบควบคุมภำยใน/บริหำรควำมเสี่ยง 
• วิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 



ตัวชี้วัด 

ส่วนกลำง 

ส่วนภูมิภำค 

ส่วนกลำง+ภูมิภำค 

รวมทั้งหมด 

19 9 4 

25 26 40 

- 2 - 

44 37 44 

16 แผนงำน 48 โครงกำร 98+2 ตัวชี้วัด 

Hard copy ประเมิน (Electronic+Survey) 

32 

91 

2 

125 

ระบบรายงานปัจจุบัน 

NHIS 



การติดตามและประเมินผล 



เป็นองค์กรหลักด้ำนสขุภำพ 
ที่รวมพลังสังคม 

เพ่ือประชำชนสุขภำพดี 

พัฒนำและอภิบำลระบบสขุภำพ 
อย่ำงมีส่วนร่วม 

และยั่งยืน 

ประชำชนสุขภำพดี 
1. LE 

2. HALE 

เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข 
1. Happinometer 

2. Happy Workplace Index 

ระบบสุขภำพยั่งยืน 
 1. Access 2. Coverage 
 3. Quality 4. Governance 

1. P&P Excellence 2. Service Excellence 3. People Excellence 4. Governance Excellence 

Food 
Safety 

CVDs 
/CKD 

RTI PCC 
Smart 
ECS 

Stroke/ 
Stemi/ 
Truama 

Happy Work Life Index HA NHIS Financing 

- ร้อยละกำร
ตรวจอำหำร
ปลอดภัย
ครบตำม
เกณฑ์
ประเมิน  
(ประเมิน) 

- ร้อยละของ
ประชำชน
กลุ่มเสี่ยง 
CVDs ที่
ได้รับกำรเฝ้ำ
ระวังและขึ้น
ทะเบียน  
(NHIS) 

- อัตรำกำร
เสียชีวิตจำก
กำรบำดเจ็บ
ทำงถนน (ต่อ
แสน
ประชำกร) 

- ร้อยละ
พื้นที่ที่มี
คลินิกหมอ
ครอบครัว 
(เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ต่อปี) 
(รำยงำน) 

- ร้อยละของ 
รพ.F2 ขึ้นไป
ที่มีระบบ 
ECS คุณภำพ 

- อัตรำกำร
เสียชีวิตจำก 
Stroke/ 
Stemi/ 
Trauma 
(NHIS) 

- ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนี
ควำมสุขของคนท ำงำน (Happy Work 
Life Index) ไปใช้ 

- ร้อยละของ
หน่วยบริกำรที่
ผ่ำนกำรรับรอง 
HA  
(รำยงำน) 

- ร้อยละของ
หน่วยบริกำรที่
ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพข้อมูล 
(ประเมิน) 

- หน่วยบริกำร
มีประสิทธิภำพ
ผ่ำนเกณฑ์
ประสิทธิภำพ 
กำรบริหำร
จัดกำรกำรเงิน
กำรคลัง 

เป้ำหมำย 

ประเด็นเน้นหนัก  
ปี 2560 

PIRAB 6 Building Blocks Core Value : MOPH Good Governance 
(คุณธรรม,นิติธรรม,โปร่งใส,มีส่วนร่วม, รับผิดชอบ,คุ้มค่า) 



ขอบคุณค่ะ 


