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OKRs : ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เพื่อส่งเสรมิด้านเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ พยาบาล 
และความรู้ด้านสุขภาพที่จ าเป็นแก่ผู้ต้องขังในเรอืนจ า

Objectives

Keys

Results

TOTALS

ผู้ต้องขังได้รับบริการครบ ๖ ด้าน
ด้านการ
รักษา 

พยาบาล
ด้าน

ส่งเสริม
ป้องกัน

โรค 

ด้าน
ส่งเสริม

สุขภาพจิต

ด้านฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ด้านการส่ง
ต่อเพื่อการ

รักษา

ด้านการ
ตรวจ 

สอบสิทธิ



THANK YOU





ประเด็นตรวจราชการ :
โครงการพระราชด าริ : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข 

ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
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ระดับความส าเร็จ : โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
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การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ด้านการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่ายและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย (20จังหวัด) มีการจัดระบบการบริหารจัดการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า

มีแผนการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์พระราชทานฯและแผนการจัดบริการร่วมกัน

โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการจัดระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจ าภายในจังหวัดได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 6 ด้าน 



ประเด็นตรวจราชการ 
รอบที่ 1

❑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

❑ โรงพยาบาลแม่ข่าย

❑ ผ่านเกณฑ์ ระดับ 1 - 3

ระดับ 1 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ด้านการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
บริบทของพื้นที่ที่รับผดิชอบ (ระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตสุขภาพ)

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สรุปรายงานการประชุม 

ระดับ 2 2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องจัดท าบันทึกความร่วมมือหรือบันทึกข้อตกลงร่วมให้เกิดการ
จัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในระดับจังหวัด 

2.1 แผนบูรณาการปฏิบัติงานฯ 
2.2 สรุปรายงานการประชุม 
2.3 ภาพถ่ายการประชุม

ระดับ 3 3. โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการจัดระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าภายในจังหวัดได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 6 ด้าน 



ประเด็นตรวจราชการ 
รอบที่ 2

❑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
เป้าหมาย  20 จังหวัดน าร่อง

❑ จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ( 12 แห่ง )

ระดับ 4 4. จังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย (20จังหวัด) ที่มีเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถาน
กักกันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ (น าร่องปี 2563 จ านวน 24 เรือนจ า) มีการ
จัดระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า และได้รับ
การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.1 รายงานผลการด าเนินการผลการให้บริการฯผู้ต้องขัง 
(ตามแบบรายงานฯที่ก าหนด) จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ระดับ 5 5.มีแผนการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และการ
บริหารจัดการครุภัณฑ์พระราชทานฯและแผนการจัดบริการร่วมกับจิตอาสา 
และทีมสหวิชาชีพตามแผนบูรณาการเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัด/ระดับ
เขตสุขภาพ ตามแผนงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี ด้วยหัวใจ 

5.1 มีแผนการก ากับ ติดตาม/บริหารจัดการ/รายงานผล (รายโรงพยาบาล/
รายเดือน)
5.2 มีท าเนียบบุคลากรสาธารณสุขจิตอาสา/สหวิชาชีพ



Small Success

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ทุกจังหวัด 

ระดับ 1
ทุกจังหวัด 

ระดับ 2-3

จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

(20 จังหวัด)

ระดับ 4

จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

(12 จังหวัด)

ระดับ 5
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน
ร้อยละของหน่วยบริการ

ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4
ระดับ 6 ไม่เกินร้อย 8

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4
ระดับ 6 ไม่เกินร้อย 8

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน 
ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4
ระดับ 6 ไม่เกินร้อย 8

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน 
ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4
ระดับ 6 ไม่เกินร้อย 8

โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ล าพูน


