๓๘๗

คณะที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ
1. ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
2. ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
3. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ

๓๘๘
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 27. รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer)
ไปใช (ไมนอยกวา รอยละ 60)
นําผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาใชพัฒนาองคกร บริหารงาน
เพื่อสงเสริมความสุขในการทํางาน สงผลใหบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานไดบรรลุ
เปาหมายขององคกร “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ผูรับผิดชอบ นายบวร จอมพรรษา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
เบอรโทรศัพท : 084-278-0007 อีเมล : hrd.hkho.moph@gmail.com
นางสาววิภาดา คงทรง ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท : 085-140-0119 อีเมล : hrd.hkho.moph@gmail.com
1. วิเคราะหสถานการณ ความสําคัญสภาพปญหาของพื้นที่
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรความเปนเลิศกําลังคนดาน
สุขภาพ โดยไดกําหนดคานิยมองคกร “MOPH” เพื่อใหบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค เปนคนดี มีคุณคา และมีความสุข สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด คือ ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการถายทอดนโยบายและกรอบการดําเนินงาน โดยบรรจุในแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม พรอมทั้งกําหนดคานิยมองคกรของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคามที่สอดคลองกับคานิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ MHSK Model
(Mahasarakham model) ไดแก
M (Mastery) คือ ครองตน ครองคน ครองงาน และเปนนายตนเอง หมายถึง ตรงตอเวลา
(On time) มีความรับผิดชอบงานในหนาที่ (Accountability) และโปรงใส (Transparency)
H (Harmony) คือ ความสามัคคี หมายถึง รูรักสามัคคี การทํางานเปนทีม (Team Work)
S (Service Excellence) คือ ระบบบริการที่เปนเลิศ หมายถึงการใหบริการดวยความ
ประทับใจ (Service mind) การใหความสําคัญกับผูรับบริการหรือลูกคา (Customer service)
K (Knowledge) คือ มีความรู หมายถึง มีสมรรถนะหลัก (Competency) และ ความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ตนเองปฏิบัติ มีนวัตกรรมใหมๆในการปฏิบัติงาน (Innovation)
นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามไดจัดใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความผูกพันตอองคกร การ
เสริมสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ของบุคลากรสุขภาพธํารงไวซึ่งบุคลากรในองคกร เชน การพัฒนาองคกร
(OD) การเชิดชูคนดี พัฒนานักสรางสุขซึ่งเปนแกนนําในการสํารวจ Happinometer กําหนดใหหนวยงาน
จังหวัดมหาสารคามทุกระดับมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) และประเมิน
ความสุขขององคกร (Happy Public Organization Index) ไดดําเนินการใหบุคลากรดําเนินการประเมิน
ดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ผานระบบ Online-based ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด นําขอมูลที่ไดจากการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาวิเคราะหผล และ
วางแผนในการพัฒนาความสุขของคนทํางาน จัดกิจกรรมเพื่อการสรางความสุขของบุคลากร เชน กิจกรรม
เปดตัวองคกรสรางสุข กิจกรรมชมรม กิจกรรมนันทนาการ ตลาดนัดคลินิกสุขภาพทางการเงิน เปนตน

๓๘๙
1.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 114 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานทีม่ ีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer) ไปใช ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ดําเนินการ

เกณฑ

๒๕๕9
จํานวน อัตรา
รอยละของหนวยงานที่มี
มากกวา
การนําดัชนีความสุข ของคน รอยละ
ทํางาน (Happinometer)
60
ไปใช

ผลการดําเนินงาน
๒๕60
๒๕61
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา
197 97.52
ใชขอมูลจากป
2560 ทํา
แผนพัฒนา

ในป 2560 ไดมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ซึ่งมีจํานวนผูตอบ
แบบประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) รายบุคคล ผานระบบ Online–based ดังนี้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รอยละ 77.93 โรงพยาบาลมหาสารคาม รอยละ 83.66
โรงพยาบาลชุมชน รอยละ 87.04 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รอยละ 96.70 และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล รอยละ 96.08 เมื่อวิเคราะหรายหนวยงาน พบวา หนวยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer) รายบุคคลมากกวารอยละ 60 ของจํานวนบุคลากรของหนวยงานนั้น จํานวน
197 แหง คิดเปน รอยละ 97.52 และหนวยงานที่มีการประเมินดัชนีความสุข ของคนทํางานรายบุคคล
นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนบุคลากรของหนวยงานนั้น มีจํานวน 5 แหง คิดเปน รอยละ 2.48 ไดแก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 4 แหง รายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 115 หนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช
รายการ
ขอมูล
1 รอยละของ
เปาหมาย
หนวยงานที่มีการ
(แหง)
นําดัชนีความสุข
ผลงาน
ของคนทํางาน
อัตรา/
(Happinometer) รอยละ
ไปใช มากกวา
รอยละ 60

ลําดับ

ตัวชี้วัด
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รพ.สต.

1

1

12

13

175

1
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1
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12
100

12
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92.30 97.71

ภาพรวม
จังหวัด
202
197
97.52

และในป 2561 จะใชขอมูลจากการประเมินในป 2560 ในการพัฒนาความสุขของคนทํางาน
โดยกระบวนการ ดังนี้

๓๙๐
การสรางความเขาใจ
- การทบทวนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัด ป 2558-2561 แผนยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดมหาสารคาม และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานดานสาธารณสุข ปงบประมาณ
2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาองคกรคุณธรรมและเครือขายคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดมหาสารคาม
คณะกรรมการแผนเสริมสรางสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) และกลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรวมกับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
- การถายทอดนโยบายการดําเนินงานสูหนวยบริการในสังกัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป2558-2561
การนิเทศงานใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุข
ของคนทํางาน (Happinometer) ไปใชตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
- การประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานเปดตัวโครงการองคกรสรางสุข ในวันที่ 7 ธันวาคม
2561
การพัฒนาผูรับผิดชอบ
- สนับสนุนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานไดรับการพัฒนาฝกอบรมใหเปนนักสรางสุข และเขารับการ
อบรมพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการสรางสุขในองคกร
- พัฒนานักสรางสุข ทั้งในระดับ จังหวัด และระดับอําเภอ จัดทําเปนทําเนียบนักสรางสุขจังหวั ด
มหาสารคาม
- มีแผนพัฒนาองคความรูนักสรางสุขจังหวัดมหาสารคามใหสามารถนําขอมูลจากการประเมิน
มาจัดทํากิจกรรมที่สามารถสรางความสุขใหแกบุคลากรในสังกัดใหตรงกับความตองการ พรอมทั้งมีแนวทาง
ในการประเมินความสุขของบุคลากรซ้ําหลังจากทํากิจกรรมสรางสุขในหนวยงานแลว
- การอบรมปฐมนิเทศ และการสอนงานระหวางเจาหนาที่
- การนิเทศติดตามการดําเนินงานในหนวยบริการในสังกัด รวมกับการนิเทศและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๓๙๑
การสนับสนุนขอมูลตางๆ
- การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความสุขของคนทํางาน
- การคืนขอมูลผลการประเมินความสุขของบุคลากรใหหนวยงาน
- การประสานงานหนวยงานสวนกลางในวิธีการประเมินความสุขของคนทํางาน
การจัดทําแผนงาน/โครงการ องคกรสรางสุข
- การนิเทศงาน แนะแนวการดําเนินงานใหหนวยงานในสังกัดสามารถจัดการขอมูลการประเมิน
ความสุข การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนวางแผนจัดกิจกรรม เพื่อการสรางความสุขของบุคลากร เชน
กิจกรรมชมรม กิจกรรมนันทนาการ เปนตน
- การรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทําแผนงาน/โครงการ รายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินงาน ทุกไตรมาส
1.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 116

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer) ไปใช แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9-๒๕61

ที่

อําเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวมจังหวัด

๒๕๕9
เปาหมาย ผลงาน
-

๒๕60
เปาหมาย ผลงาน
20
19
9
9
22
22
12
12
12
12
19
19
14
14
22
18
24
24
14
14
12
12
10
10
8
8
202
197

๒๕61
เปาหมาย ผลงาน
ใชขอมูลจากป 2560
ทําแผนพัฒนา

จากการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) หนวยงานที่มีบุคลากรประเมิน
ผานระบบ Online– based นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนบุคลากรของหนวยงานนั้น มีจํานวน 5 แหง
คิดเปนรอยละ 2.48 ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหง คือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 3 แหง ไดแก รพ.สต.หนองระเวียง รพ.สต.

๓๙๒
เมืองเตา และรพ.สต.หนองแก และมีรพ.สต.ในสังกัดสาธารณสุขอําเภอเมือง 1 แหง ไดแก รพ.สต.
บานโนนเพ็ก ซึ่งในป 2561 ไมสามารถลงขอมูลในระบบ Online–based ไดอีก เนื่องจากไดปดระบบลง
ขอมูลแลว จึงนําที่ประเมินแลวนั้นมาทําแผนพัฒนาความสุขตอไปในป 2561

1.3 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕61
ตารางที่ 117 เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง หนวยงานมีการนําขอมูลจากการ
ประเมินความสุขของคนทํางานมาวิเคราะห ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61)
ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

อําเภอ
เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

เปาหมาย
20
9
22
12
12
19
14
22
24
14
12
10
8
202

ผลงาน
20
9
22
12
12
19
14
22
24
14
12
10
8
202

รอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

๓๙๓
การดําเนินงานชวงเดือน ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61 สสจ.ไดสงคืนขอมูลดิบผลการ
ประเมินความสุขของคนทํางานใหหนวยงานในสังกัดทางอีเมลล/Line ของนักสรางสุขในแตละอําเภอ
เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหปญหาความสุขของคนทํางาน ในหนวยงานการนิเทศงาน สสจ.ไดแนะแนวการ
ดําเนินงานใหหนวยงานในสังกัดสามารถจัดการขอมูลการประเมินความสุข การวิเคราะหขอมูล เพื่อนํา
ขอมูลนี้ไปจัดทําแผนพัฒนาความสุขของคนทํางานตอไป โดยหนวยงานในสังกัดทุกหนวยไดนําขอมูล
ที่สงคืนนี้ไปวิเคราะหขอมูลทุกหนวยงาน พรอมทั้งมีการรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทําแผนงาน/
โครงการ รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานทุกไตรมาส
2. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
1. Structure
- มีนักสรางสุขทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ทุกอําเภอ
- มีคณะกรรมการดําเนินงานทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ โดยผนวกกับงานคุณธรรม
- ผลักดันใหจัดตั้งคณะกรรมการแผนสงเสริมสุขภาพของคนทํางาน (Happy Money
Program) ทุกอําเภอ
2. Information
- มีการประเมินความสุขขององคกร HPI และความสุขของบุคลากรรายบุคคลโดยโปรแกรม
Happinometer ติดตาม และสะทอนการลงขอมูลเปนระยะ
- ผลการดําเนินงานประเมินดัชนีความสุขของคนทํางานเปนอันดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ 7
(รอยละ 97.52)
- พื้นที่ผลงานต่ํากวาเกณฑ บุคลากรประเมินดัชนีความสุขนอยกวารอยละ 60 ของ
บุคลากรในหนวยงาน ไดแก สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย (40) รพ.สต.หนองระเวียง พยัคฆภูมิพิสัย (50) รพ.สต.
เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย (50) รพ.สต.หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย (50) รพ.สต.บานโนนเพ็ก เมืองมหาสารคาม
(42.86)
- ปงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 คืนขอมูลใหพื้นที่นําขอมูลมาวิเคราะหวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาความสุขของบุคลากรตามบริบทของแตละองคกร
- เนนแกปญหาทางการเงินดวย Happy money Program
3. Intervention/Innovation
- การดําเนินงาน Happy money Program ประสานงานรวมกับธนาคารไทยพาณิชย
- ผลักดันใหพื้นที่จัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อการแกไขปญหาดานความสุขของบุคลากร
- พัฒนาศักยภาพนักสรางสุข
4. Integration
- บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางการพัฒนาองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุข
PMQA และ ITA
- พัฒนาการดําเนินงานโครงการ Happy money Program ธนาคารและสถาบันทาง
การเงินอื่นๆ
- การทํางานรวมกับภาคชุมชนและหนวยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย วิทยาลัยพยาบาล
ในการดําเนินงานคุณธรรม

๓๙๔
5. Monitoring & Evaluation
- กํากับติดตามการทํางานของพื้นที่ดวยการรายงานทุกไตรมาส
- กําหนด KPI ประเมินระดับอําเภอ
- ใช Application Line กลุมองคกรคุณธรรมในการสื่อสารเรงดวน หรือใหคําปรึกษา
- บรรลุเปาหมาย Small Success ไตรมาสที่ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลความสุข
ของคนทํางาน
- แนวโนมบรรลุ Small Success ไตรมาสที่ 2 จัดทําแผนงาน/โครงการ พัฒนาความสุข
การเขารวมโครงการ Happy money Program
- การประกวดผลงานดีเดนดานการพัฒนาคุณธรรม
- ประเด็นเสี่ยง การสื่อสารในการเขารวมโครงการ Happy money Program ยังไมชัดเจน
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
- ผูบริหารใหความสําคัญในการติดตามการทําแบบประเมิน เชน เวทีการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลดานสาธารณสุข
- เครือขายที่เขมแข็ง เชน group line admin Happinometer
- การประสานงานระหวาง Admin หนวยบริการในเครือขาย ที่สามารถปรึกษา Admin
จังหวัดไดตลอดเวลา โดยการโทรศัพทสายตรง และ Application Line กลุม Admin
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาองคกรสรางสุข
ระดับ
ความสําเร็จ

เกณฑแสดงถึงความสําเร็จ

ระดับที่ 1 มีการชี้แจงทําความเขาใจแนวทาง/
สื่อสารประชาสัมพันธการนา ดัชนีวัด
ความสุขของคนทํางานและ
Core Value “MOPH” ไปใช

ผลการดําเนินงาน

- มีการแตงตั้งคณะทํางาน
- มีเครื่องมือวัดความสุข Happinometer (สนับสนุน
จากสวนกลาง)
- มีการสื่อสารถายทอดการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน และCore Value “MOPH”
- มีแผนการดําเนินงาน/โครงการ
- มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร
ระดับที่ 2 หนวยงานมีการประเมินดัชนี
- มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน
ความสุขของคนทํางาน (Happy
(Happinometer) รายบุคคลมากกวารอยละ 60
Work life index : HWI ) ตามแบบ ของจํานวนบุคลากรของหนวยงานนั้น จํานวน 197
ประเมินที่กําหนดรายบุคคล มากกวา แหง คิดเปน รอยละ 97.52
รอยละ 60 ของจํานวนบุคลากร
- มีการประเมินดัชนีความสุขขององคกร (HPI)
คาเฉลี่ยรอยละ 68.13 อยูในระดับมีความสุข
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจาก - มีการวิเคราะหผลประเมินระดับความสุขของ
การประเมินดัชนีความสุขของ
หนวยงาน พบวา
คนทํางาน (Happy Work life

๓๙๕
ระดับ
ความสําเร็จ

เกณฑแสดงถึงความสําเร็จ
index : HWI)

ระดับที่ 4 มีการทําแผนพัฒนาความสุขของ
คนทํางานและ Core Value
“MOPH”

ผลการดําเนินงาน
1) ระดับความสุข ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม รอยละ 65.09
โรงพยาบาลมหาสารคาม รอยละ 61.3
โรงพยาบาลชุมชน รอยละ 62.92
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รอยละ 67.29
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 66.64
2) มิติที่มีระดับความสุขนอยที่สุดคือ มิติสุขภาพ
การเงินดี รองลงมา มิติผอนคลายดี
- มีการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาความสุขของบุคลากร เชน กิจกรรมชมรม
กิจกรรมHappy Money Program เศรษฐกิจ
พอเพียง
- การจัดทําแบบประเมินตนเองการดําเนินงานพัฒนา
องคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุข ทุกไตรมาส
พรอมรายงานแผนงาน/โครงการ ป 2561

ระดับที่ 5 มีการใชแผน/ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน
และ Core Value “MOPH”
3. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

ขอเสนอแนะที่ใหตอ
หนวยรับตรวจ
การสนับสนุนการแกไขปญหา
ความสุข ดานอื่นๆ
นอกเหนือจากดาน Happy
Money

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจราชการรับ
ไปประสานหรือดําเนินการตอ

4. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
ความชัดเจนในการเขารวมโครงการ Happy Money Program
5. Best practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
ใช Group line admin Happinometer ในการติดตามการดําเนินงาน

๓๙๖
ประเด็นหลัก 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 28. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
(ไมนอยกวารอยละ 85)
การบริหารจัดการขอมูลกําลังคนดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการกําหนดแผน/กิจกรรม และ
ดําเนินการเสริมสรางและธํารงรักษาบุคลากรใหคงอยูในระบบ เชน “HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ นางสุธิดา คณะมะ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เบอรโทรศัพท: 043-777-972 อีเมล: Personmk2011@gmail.com
นายบวร จอมพรรษา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เบอรโทรศัพท: 0842780007 อีเมล: hrd.hkho.moph@gmail.com
1. วิเคราะหสถานการณ ความสําคัญสภาพปญหาของพื้นที่
บุคลากรดานสาธารณสุข ไดรับการสงเสริมใหมีระบบและสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดีดวย
กระบวนการในการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากร และสราง
ความตอเนื่องในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสายงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหอัตราการคงอยูของกําลังคนดานสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ 85
จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภท
การจาง (ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว
รายเดือน) ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป (นับตาม
ปงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติ ณ หนวยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 85 เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากร 5 ประเภท
การจางที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด ณ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ซึ่งขอมูลการสูญเสีย
บุคลากรสาธารณสุขในระดับหนวยงานหมายความถึง การลาออก การใหออก การโอน การยายขามจังหวัด
2. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีแนวทางการดําเนินการวิเคราะหขอมูลการสูญเสีย
บุคลากรของหนวยงานดังนี้
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกําลังคนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
- มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบลงคําสั่งในระบบ HROPS และพรอมตรวจสอบความ
ถูกตองของคําสั่ง
- มีการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นกรณีลาออกจากราชการ Exit interview ใหแก
บุคลากรทั้ง 5 ประเภทการจางที่ขอลาออก เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานหนวยงาน
- มีการนิเทศงานในระดับพื้นที่ (CUP) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ ในระหวางวันที่
11 มกราคม 2561 ถึง 1 กุมภาพันธ 2561 แนะแนวการดําเนินงานใหหนวยงานจัดทําฐานขอมูล
บุคลากรในระดับหนวยงาน แบบสอบถามความคิดเห็นกรณีลาออกจากราชการ Exit interview และ
เสริมสรางการธํารงรักษาบุคลากรใหคงอยูในระบบ โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเตรียมจัดตั้ง “HR Clinic”
และมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบหลัก เพื่อประสานงานและดําเนินงานที่เกี่ยวของ

๓๙๗
ตารางที่ 118 สรุปอัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) แยกรายหนวยบริการ
อัตราการสูญเสีย
ลปจ. พรก. พกส.

ลําดับ
ที่

หนวยบริการ

จํานวนบุคลากร
ทุกประเภท

ขรก.
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สสจ.มหาสารคาม
รพท.มหาสารคาม
รพ.แกดํา
รพ.โกสุมพิสัย
รพ.กันทรวิชัย
รพ.เชียงยืน
รพ.บรบือ
รพ.นาเชือก
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
รพ.วาปปทุม
รพ.นาดูน
รพ.ยางสีสุราช
รพ.กุดรัง
รพ.ชืนชม
สสอ.เมือง
สสอ.แกดํา
สสอ.โกสุมพิสัย
สสอ.กันทรวิชัย
สสอ.เชียงยืน
สสอ.บรบือ
สสอ.นาเชือก
สสอ.พยัคฆภูมิพสิ ยั
สสอ.วาปปทุม
สสอ.นาดูน
สสอ.ยางสีสรุ าช
สสอ.กุดรัง
สสอ.ชืนชม
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๓๙๘
การวิเคราะหอัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ของหนวยงาน พบวา
1) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามรอยละ 99.27
2) สาเหตุการลาออก พบวา สวนใหญลาออกเพื่อประกอบอาชีพอื่นมากที่สุด และรองลงมา
ลาออกเพื่อบรรจุเขารับราชการในสวนราชการอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุข
1.2 การจัดทําแผนงาน/โครงการ
จังหวัดมหาสารคามไดกําหนดใหการดําเนินงานเพื่อสงเสริมสรางระบบการทํางานและ
สิ่งแวดลอมที่ดีในการทํางานดวยกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดใหหนวยงานในพื้นที่รายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทําแผนงาน/โครงการรายงานความ
คืบหนาในการดําเนินงานทุกไตรมาส เพื่อสงเสริมสรางระบบการทํางานและสิ่งแวดลอมที่ดี ในการทํางาน
เชน โครงการสรางสุขในองคกร หรือโครงการ Happy money และการธํารงรักษาบุคลากรและสรางความ
ตอเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากรบุคลากรของหนวยงานจังหวัดมหาสารคามไดเริ่มจัดทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นกรณีลาออกจากราชการ Exit interview ใหกับบุคลากรที่ลาออก และเสริมสรางการธํารง
รักษาบุคลากรใหคงอยูในระบบ โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเตรียมสราง “HR Clinic”
เกณฑการประเมินป 2561 : อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไมนอยกวา
รอยละ 85
เกณฑการ
ประเมิน
รอบ 3
เดือน

เกณฑการประเมิน 3 เดือน
มีการบริหารจัดการขอมูลกําลังคนดาน
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน
- มีการแตงตั้งคณะทํางาน
- มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบลง
คําสั่งในระบบ HROPS และพรอมตรวจสอบ
ความถูกตองของคําสั่ง
- มีแบบสอบถามความคิดเห็นกรณีลาออก
จากราชการ Exit interview
- มีการนิเทศงานในระดับพื้นที่(CUP)เพื่อ
แนะแนวในการขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัตเิ พื่อจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
- ทุกหนวยงานในสังกัดมีเตรียมสราง “HR
Clinic”

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห
สังเคราะหจากการตรวจติดตาม
ความเสี่ยงดานการบริหารอัตรากําลังพบวา ในป พ.ศ. 2561 บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จํานวน 20 ราย และในป 2562
จะเกษียณอายุราชการ จํานวน 40 ราย ซึ่งเปนถือวาเปนความเสี่ยงดานการบริหารอัตรากําลังเพื่อลดความ
เสี่ยงดังกลาว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมาสารคามไดนํารองสรางเกณฑความกาวหนา (career path)
ใหกับบุคลากรในสังกัดเพื่อเพื่อสืบทอดตําแหนง เปนรายบุคคลตอไป

๓๙๙
4. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
- ระบบ HROPS มีความลาชาไมเสถียรและใชเวลาในการประมวลผลคอนขางนาน
- ในระดับอําเภอ ไมมีผูปฏิบัติงานหนาที่หรือดํารงตําแหนงทางงานบุคคลที่ชัดเจน
5. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
คูมือการปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล (ดําเนินการมาแลว 2 ป ไดคูมือ 2 เลม)
6. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
- ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
- เครือขายผูปฏิบัติงานดานHRของหนวยบริการมีความเขมแข็งสามารถปรึกษาทีม
HRM+HRD จังหวัดไดตลอดเวลา โดยการโทรศัพทสายตรง และgroup line HR-มหาสารคาม
- มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 ประเภท

๔๐๐
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 29. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผานเกณฑการประเมิน
(ITA)
กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการดําเนินงานในหนวยงาน ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence Based : EB 1–EB 11)
ผูรับผิดชอบ นางนิกุล ศรีทรัพย
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เบอรโทรศัพท : 086-2293553 E-mail : nikul2011@hotmail.com
นางสาวปาริชาต ปกิรณะ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เบอรโทรศัพท : 088-028-6099 E-mail : super_pari1@hotmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการปองกันการทุจริต ประกอบดวย
(1) ปลุกจิตสํานึก (2) ปองกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือขาย มุงเนนกลยุทธการปองกันตาม
แนวนโยบายรัฐบาล โดยดําเนินงานผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 5 ดัชนี ดังนี้ 1) ดัชนีความ
โปรงใส (Transparency) 2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability) 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
5) ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทางานในหนวยงาน (Work Integrity) เพื่อชวยยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต
(CPI) ใหสูงขึ้นตามเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3
หนวยงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยในปงบประมาณ 2559 ดําเนินการใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและมีผลดําเนินงานโดยผานการประเมิน ITA จากกระทรวง
สาธารณสุข ในระดับสูงมาก (มีคะแนนจากการประเมินระหวาง 80 – 100 คะแนน) ในปงบประมาณ
2560 มีเปาหมายดําเนินการ 5 แหง ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรวมกับโรงพยาบาล
มหาสารคาม โรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลนาเชือก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงยืนและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาเชือก มีผลการประเมิน ITA จากกระทรวงสาธารณสุขอยูในระดับสูงมากและมีคะแนน
จากการประเมินมากกวารอยละ 90 คะแนนทั้ง 5 แหง รายละเอียดปรากฏตามตาราง

๔๐๑
ตารางที่ 119 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผาน
เกณฑการประเมิน (ITA) ระดับสูงมาก ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕59-๒๕61
ปงบประมาณ

เกณฑ

เปาหมายดําเนินการ

2559

-

2560

85 %

2561

100 %

1 หนวย
(สสจ. มหาสารคามรวมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม)
5 แหง
(สสจ. มหาสารคามรวมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม, รพ.
เชียงยืน, รพ.นาเชือก, สสอ.
เชียงยืน, สสอ. นาเชือก)
27 แหง
(สสจ. มหาสารคาม, รพ.
มหาสารคาม, รพช. ทุกแหง, สสอ.
ทุกแหง)

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
อัตรา
ผล
ประเมิน
1
100 %
ผาน
5

100 %

ผาน

อยูระหวางดําเนินการ

ตารางที่ 120 ผลการประเมิน ITA หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ 2560 ประเมินโดยกระทรวงสาธารณสุข
ลําดับ

หนวยงาน

การดําเนินงานในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม
1
สสจ. มหาสารคาม รวมกับ รพ.
มหาสารคาม
2
รพ.นาเชือก
3
รพ.เชียงยืน
4
สสอ.เชียงยืน
5
สสอ.นาเชือก

คะแนน ITA
94.55
96.97
100.00
90.91
93.94
90.91

ระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก

นอกจากการรับประเมิน ITA จากกระทรวงสาธารณสุขแลว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดเปนตัวแทนของสวนราชการในจังหวัดมหาสารคามรวมกับ
สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับ
การประเมินจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๔๐๒
มหาสารคาม ไดคะแนนประเมิน 83.92 คะแนน ซึ่งอยูในระดับสูงมาก และเปนหนวยงานที่มีคะแนนสูงสุด
เมื่อเทียบกับหนวยงานที่รับการประเมินในจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งไดรับการจัดอันดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) สูงสุดเปนลําดับที่ 15 ของประเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รวม
27 แหง ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชุมชนทุก
แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง เปนเปาหมายรับการประเมิน ITA จากกระทรวงสาธารณสุข
การดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเปาหมาย Small success คือ การประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐาน
เชิงประจักษในประเด็นการจัดซื้อจัดจาง EB4 EB5 และ EB 6 ผานระดับ 5 จากการประเมินตนเองพบวา
มีหนวยงานที่ผานการประเมินในหัวขอ EB4 EB5 และ EB 6 ไดคะแนนระดับ 5 จํานวน 23 แหง คิดเปน
รอยละ 85.19 อยางไรก็ตาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดกํากับติดตามใหหนวยงานที่มี
คะแนนประเมินตนเองต่ํากวา 5 คะแนน เรงดําเนินการปรับปรุงแกไข และหนวยงานที่มีคะแนนประเมิน
ตนเองต่ํากวา 5 คะแนน ทั้ง 4 หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวในเดือนมกราคม
2561
ตารางที่ 121 ผลการประเมินตนเองในประเด็นการจัดซื้อจัดจาง EB4 EB5 และ EB 6 (Small
Success ในไตรมาสที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
1

ชื่อหนวยงาน

2
3
4

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลแกดํา
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

5
6
7
8
9
10
11

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
EB4 EB5 EB6
√
√
√
5
√
√
√

√
√
√

√
√
√

5
5
5

โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โรงพยาบาลเชียงยืน
โรงพยาบาลบรบือ

√
√
√

√
√
√

√
√
√

5
5
5

โรงพยาบาลนาเชือก
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
โรงพยาบาลวาปปทุม
โรงพยาบาลนาดูน

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

5
5
5
5

หมายเหตุ

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม
2561

ดําเนินการแลวเสร็จใน
เดือนมกราคม 2561

ดําเนินการแลวเสร็จใน
เดือนมกราคม 2561

๔๐๓
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

12
13
14
15
16
17

โรงพยาบาลยางสีสุราช
โรงพยาบาลกุดรัง
โรงพยาบาลชื่นชม
สสอ.เมืองฯ
สสอ. แกดํา
สสอ. โกสุมพิสัย

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สสอ. กันทรวิชัย
สสอ. เชียงยืน
สสอ. บรบือ
สสอ. นาเชือก
สสอ. พยัคฆภูมิพิสัย
สสอ. วาปปทุม
สสอ. นาดูน
สสอ. ยางสีสุราช
สสอ. กุดรัง
สสอ. ชื่นชม

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
EB4 EB5 EB6
√
√
√
5
√
√
√
5
√
√
√
5
√
√
√
5
√
√
√
5
√
√
√
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

หมายเหตุ

ดําเนินการแลวเสร็จใน
เดือนมกราคม 2561

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
2.1 วิเคราะหสถานการณจากขอมูลมีปจจัยทางการบริหารนําเขา (Input)
๑. กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนองคความรูในการดําเนินงาน โดยจัดอบรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนภูมิภาค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหวางวันที่ 9–10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัด
บุรีรัมย
๒. กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการสําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ตามหนังสือแจงโอนงบประมาณที่ สธ 0206.03/ ว669 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2560
๓. หนวยงานเปาหมายในการดําเนินงานในป 2560 มีผูรับผิดชอบมีความเขาใจและ
เชี่ยวชาญ ในการดําเนินงาน จนสามารถดําเนินงานผานผลการประเมินในระดับสูงมาก ซึ่งสามารถเปน
พี่เลี้ยงใหกับคําปรึกษาแนะนําในการทํางาน ใหกับพื้นที่อื่นๆ ได

๔๐๔
2.2 มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
1. ผูบริหารกําหนดเปนนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญโดยมีการลงนามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรวมกันกับผูบริหารหนวยงานระดับอําเภอทั้งโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอทุกแหง
2. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนจัดใหมีทีมพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาแนะนําใน
การทํางาน
3. การสรางเครือขายและระบบการสื่อสาร ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ
4. การนิเทศงาน ติดตามงาน เปนระยะ
5. กําหนดเปนตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชงาน ประจําปงบประมาณ 2561
2.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team)
อยางไร
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ITA ทั้งระดับจังหวัด และระดับหนวยงานทุกแหง เพื่อ
กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษที่ชัดเจน
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ
๒๕61 คืออะไร
ผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ใหความสําคัญในการดําเนินงาน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานมาโดยตลอด โดยมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติรวมกัน
กับผูบริหารสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกแหง และมีการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง
บุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/ รวมทั้งผูบริหารระดับอําเภอ ไดแก ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม/ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอําเภอ มีสวนรวมสนับสนุนให
การดําเนินงานทุกขั้นตอน มีผูรับผิดชอบงานที่สามารถเปนพี่เลี้ยงใหกับหนวยงานอื่นได
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการ
ดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. ผูรับผิดชอบงาน โดยเฉพาะผูรับผิดชอบในระดับอําเภอมีภาระงานอื่นหลายอยาง
อาจทําใหการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษมีความลาชา
2. ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของผูรับผิดชอบงานมีความ
คลาดเคลื่อน

๔๐๕
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 30. รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร
และวัสดุทันตกรรม (ไมนอยกวา รอยละ 20)
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพการจัดซื้อรวมระดับจังหวัด/
กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการ
ดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ
ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ
เบอรโทรศัพท : 095-4171565
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาระดับ
จังหวัดครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนของการบริหารเวชภัณฑ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทํา
กรอบบัญชียาและเวชภัณฑมิใชยา การจัดทํากรอบการจัดซื้อรวมและการนิเทศติดตามการบริหารเวชภัณฑ
และในโรงพยาบาลทุกแหงก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการบริหารเวชภัณฑตามที่ระเบียบกําหนด
ทุกแหง
ตามการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 2560 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําแนะนําสําหรับ
ผูรับผิดชอบระดับอําเภอใหจัดทํากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑมิใชยา ลดหลั่นตามศักยภาพ
สถานพยาบาลเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุมัติ ตามการสอบทานตรวจสอบภายในดาน
การบริหารเวชภัณฑ ในปงบประมาณ 2561 จึงมีโรงพยาบาลที่จัดทํากรอบบัญชียาและเวชภัณฑมิใชยา
ระดับโรงพยาบาลและระดับ รพ.สต.เสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด แตยังไมครบทุกแหง เนื่องจาก
การพิจารณากรอบบัญชีรายการระดับอําเภอดําเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดระดับ
อําเภอ ซึ่งไมไดมีการประชุมเปนประจํา บางอําเภอจึงยังไมไดดําเนินการ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการเรงรัด
ใหมีการจัดทําใหครบถวนทุกแหง โดยใชขอมูลอางอิงจากกรอบรายการยาและเวชภัณฑมิใชยาจังหวัด
มหาสารคามซึ่งมีการทําใหเปนปจจุบันลาสุดในปงบประมาณ 2560
การจัดซื้อรวม คณะกรรมการจัดซื้อรวมไดดําเนินการพิจารณารายการและราคาเปนราคา
อางอิงระดับจังหวัดเสร็จสิ้นลงแลว ขณะนี้อยูในระหวางการทบทวน เสนอเพื่ออนุมัติและประกาศใชใน
จังหวัดมหาสารคามตอไป

๔๐๖
1.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 122 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา มีความโปรงใส และมี
ประสิทธิภาพ การจัดซื้อรวมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑที่มิใช
ยาตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใช
ยา ของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ภาพรวม
ของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/กิจกรรมดําเนินการ

เกณฑ
๒๕๕9
อัตรา

รอยละของการจัดซื้อรวมของยา
เวชภัณฑไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร
และ วัสดุทันตกรรม

> 20%

ผลการดําเนินงาน
๒๕60
อัตรา
44.14

๒๕61
อัตรา

1.3 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 123 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑไมใชยาวัสดุ
วิทยาศาสตรและ วัสดุ ทันตกรรมแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9-๒๕61 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20
ที่

อําเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
ทั้งจังหวัด

๒๕60
ผลงาน
38.50
57.76
56.47
64.37
61.39
46.00
50.89
65.53
49.13
45.11
69.86
44.14

๒๕61
ผลงาน
41.67
75.77
51.90
82.67
74.22
70.20
65.44
65.89
67.48
67.48
51.23
29.17
100
50.00

๔๐๗
จากตาราง รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ
ทันตกรรม แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20
พบวาทุกโรงพยาบาลมีการจัดซื้อรวมไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด แตมีโรงพยาบาลที่มีการจัดซื้อรวมคอนขาง
ต่ํา คือ โรงพยาบาลกุดรัง ซึ่งอาจเกิดจากโรงพยาบาลกุดรังเพิ่งไดเริ่มจัดซื้อจัดหายาเองในปงบประมาณ
2561 ประกอบกับการมีการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจาง 2560 ทําใหการบริหาร
เวชภัณฑไมราบรื่นในชวงตนไตรมาส
1.4 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕61
ตารางที่ 124 เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑ
ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตรและ วัสดุทันตกรรมแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9-๒๕61 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20 ปงบประมาณ ๒๕61
(ตุลาคม 2560- มกราคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ที่

อําเภอ
เปาหมาย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

85,684,917.20
1,917,758.50
11,805,464.94
3,280,008.20
3,893,265.32
11,265,592.80
2,403,914.93
5,075,174.06
6,250,772.69
1,770,057.19
2,707,797.76
1,243,750.51
1,451,260.16
134,856,468.94

RDU ขั้นที่ 1
ผลงาน

รอยละ
35,707,307.72 41.67
1,452,994.00 75.77
6,127,035.94 51.90
2,711,593.61 82.67
2,889,659.74 74.22
7,908,975.17 70.20
1,573,223.57 65.44
3,343,983.70 65.89
4,217,765.75 67.48
1,179,603.45 67.48
1,387,222.00 51.23
362,790.20
29.17
1,451,260.16
100
67,423,755.27 50.00

จากตาราง แสดงมูลคาการจัดซื้อยารวมทั้งระดับเขตและระดับจังหวัด รวมประเภท ทั้งยา
เวชภัณฑมิใชยาประเภท วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร โดยมูลคาการจัดซื้อ
สอดคลองกับขนาดของโรงพยาบาล

๔๐๘
2. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
2.1 วิเคราะหสถานการณจากขอมูล มีปจจัยทางการบริหารนําเขาอะไรบาง (Input)
กระบวนการ (Process)
องคประกอบ
1. Partnership

2. Invest
3. Regulations
4. Advocacy
5. Building
Capacity

ปที่ผานมาทําอะไรและผลเปน
อยางไร
มีการดําเนินงานรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับ
อําเภอ การประชุม พบส.เภสัชกรรม

ป 2561 จะทําอะไร

ดําเนินงานรวมกับ Service Plan RDU
เพื่อควบคุม กํากับ ติดตาม ใหมี
จริยธรรมในการการจัดซื้อจัดหายาและ
เวชภัณฑมิใชยา ซึ่งเปนการควบคุมทั้ง
ดานตนทุนขององคกรและความ
ปลอดภัยของประชาชน
ไดรับสนับสนุนงบประมาณในการจัด จัดทํากรอบบัญชียาและเวชภัณฑมิใชยา
ประชุมคณะกรรมการคณะตางๆ
สํารองรวมจังหวัด
กํากับติดตามโดยการตรวจสอบ
กํากับ ติดตาม บูรณาการรวมกับ
ภายใน สงรายงานความกาวหนางาน Service Plan RDU ใหมีการใชยาอยาง
บริหารเวชภัณฑประจําเดือน
สมเหตุผล และประเมินผล
อบรม ใหความรูผูรับผิดชอบงาน
เพิ่มรายการจัดซื้อรวมระดับจังหวัดโดย
บริหารเวชภัณฑใน รพ.สต.บาง
การสืบราคาเพื่อเปนราคาอางอิงรวมกับ
เครือขายบริการ
รายการจัดซื้อรวมระดับเขต
อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบ บูรณาการการสรางความเขาใจในการ
งานบริหารพัสดุใหมีความรูความ
บริหารเวชภัณฑใน รพ.สต.รวมกับการ
เขาใจตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ
นิเทศและการตรวจสอบภายใน
2560

2.2 มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
๑. มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริ หารจัดการดา นยาและเวชภัณ ฑ
ที่มิใชยาในทุกระดับ
จังหวัดมหาสารคาม แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยา ระดับ
จังหวัดครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนของการบริหารเวชภัณฑ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทํา
กรอบบัญชียาและเวชภัณฑมิใชยา การจัดทํากรอบการจัดซื้อรวมและการนิเทศติดตามการบริหารเวชภัณฑ
และในโรงพยาบาลทุกแหงก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการบริหารเวชภัณฑตามที่ระเบียบกําหนด
ทุกแหง
๒. มีกรอบและบัญชีร ายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่สอดคลองและลดหลั่น
ตามระดับสถานบริการ เปาหมายหรือเจตนารมณ

๔๐๙
กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑมิใชยาของจังหวัดมหาสารคามดําเนินการแลว เสร็จ โดย
คณะกรรมการจั ดทํา กรอบบั ญ ชี ร ายการยาและเวชภัณ ฑมิใช ยาระดับ จัง หวั ด กรอบที่กํ า หนดมีค วาม
สอดคลองและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล
กรอบประจําป 2561 อยูในระหวางการปรับปรุงใหสอดคลองกับการบริการ โรงพยาบาลทุก
แหงไดมีการกําหนดกรอบยาและเวชภัณฑมิใชยาตามระดับการใหบริการและศักยภาพที่กรอบระดับจังหวัด
กําหนด บางโรงพยาบาลไดเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติกรอบบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว
๓. มีแผนจัดซื้อ จัดจาง ยา และเวชภัณฑที่มิใชยา
จังหวัดมหาสารคามไดกําหนดใหโรงพยาบาลทุกหนวยงานจัดทําแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่
มิใชยาประเภทตางๆ ผานคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งของโรงพยาบาล เสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พิจารณาอนุมัติแผน ผลการดําเนินงาน โรงพยาบาลทุกแหงไดเสนอแผนอนุมัติแลวเสร็จครบทุกประเภท
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๔. มีการดําเนินการจัด ซื้อถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุฯ
จากการตรวจสอบภายในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑมิใชยาในโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
พบวา มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและ
เวชภัณฑมิใชยา ฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อ มีการจัดซื้อตามวิธีที่ระเบียบกําหนดถูกตองทุกแหง ในป 2560 ไตร
มาสที่ 1 ไดออกนิเทศติดตามการบริหารเวชภัณฑในโรงพยาบาลชุมชน ๒ แหง พบวาทุกแหงไดปฏิบัติตาม
ระเบียบในดานการจัดซื้อในวงเงินและวิธีที่ระเบียบกําหนด ในดานการจัดเก็บและเบิกจาย และการรายงาน
มูลคาคงคลังทุกแหง ปฏิบัติไดตามที่ระเบียบกําหนด
๕. จัดซื้อจัดจางรวม
ป 2560 คณะกรรมการจัดซื้อรวมระดับเขต 7 และคณะกรรมการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ
มิใชยาระดับจังหวัดมหาสารคาม ไดมีการกําหนดกรอบการจัดซื้อรวม ประกอบดวย
ระดับเขต
กรอบการจัดซื้อรวมระดับเขต วิธีสืบราคา ยาจํานวน 185 รายการ วัสดุการแพทยจํานวน 128
รายการ วัสดุทันตกรรมจํานวน 16 รายการ
ระดับจังหวัด
จัดทํากรอบการจัดซื้อรวมจังหวัดวิธีสืบราคา ยาจํานวน 125 รายการ วัสดุการแพทย 96
รายการ
วัสดุทันตกรรม 20 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร 82 รายการ
๖. มีการบริหารจัดการรวม แผนการสํารองรวม/คลังรวม ยาและเวชภัณฑ
ที่มิใชยา
การสํารองรวม/การจัดการคลังรวม สําหรับยากําพรากลุมยาตานพิษ Antidotes และยาระบบ
Service plan สาขาหัวใจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสําหรับโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัด
มหาสารคาม โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม และพิจารณาจายชดเชยโรงพยาบาลมหาสารคามผานงบ CF

๔๑๐
๗. มีการรายงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามลําดับชั้น ในเวลาที่กําหนด
มีการรายงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานดา นจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา และการบริหาร
เวชภัณฑตามตัวชี้วัดที่สําคัญ อยางสม่ําเสมอทุกเดือน
2.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ
ขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการยอย
ไดแก คณะกรรมการจัดทํากรอบบัญชี คณะกรรมการจัดหายาและเวชภัณฑมิใชยาระดับจังหวัด และ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ
๒๕61 คืออะไร
๑. ผูนําใหความสําคัญตอนโยบาย
๒. มีการกํากับ ติดตาม หลายชองทาง อยางสม่ําเสมอ
๓. บูรณาการรวมกับการตรวจสอบภายในในการควบคุมใหดําเนินการจัดซื้อจัดหา
ตามจริยธรรม
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ความเสี่ยงที่พบ ไดแก
3.1 คณะกรรมการจัดทํากรอบรายการจัดซื้อรวมทํางานลาชา เนื่องจากภาระงานมากและ
ขั้นตอนการดําเนินการซับซอน ทําใหไมสามารถประกาศ
3.2 ยาองคการเภสัชกรรมขาดโดยแจงลาชา ทําใหเกิดภาวะยาไมเพียงพอในชวงแรกกอนที่
องคกรเภสัชกรรมจะไดมีการประกาศรายการยาที่จะขายและไมสามารถขายใหโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
ที่ 7
3.3 ผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
พ.ศ.2560
4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ขอเสนอแนะที่ใหตอ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
หนวยรับตรวจ
คณะกรรมการจัดทํากรอบรายการ เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
จัดซื้อรวมทํางานลาชา
เวชภัณฑระดับเขตให
ดําเนินการสืบราคาเปนราคา
อางอิงจัดซื้อรวมระดับเขต
ผูปฏิบัติงานไมเขาใจเกี่ยวกับการจัด กลุมงานบริหารจัดอบรมให
ซอจัดจางตาม พรบ.พัสดุฯ 2560 ความรูแกผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจราชการรับ
ไปประสานหรือดําเนินการตอ
ติดตามการดําเนินการสืบราคา
เพื่อจัดทําราคาอางอิงระดับเขต
เสนอใหผูตรวจราชการติดตาม
การดําเนินงานตามระเบียบใหมี
ความถูกตอง โปรงใส และ
สามารถใหบริการแกประชาชน
ไดอยางราบรื่น

๔๑๑
5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
1. สวนกลางควรติดตามการดําเนินการสืบราคาเพื่อจัดทําราคาอางอิงระดับเขต
2. เสนอใหผูตรวจราชการติดตามการดําเนินงานตามระเบียบใหมีความถูกตอง โปรงใส
และสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางราบรื่น
6. Best practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
1. จัดทํากรอบรายการยาสํารองรวมเพื่อสนับสนุนใหแกโรงพยาบาลชุมชนในกลุมยา
Antidote และ ยาเภสัชตํารับที่โรงพยาบาลชุมชนไมมีศักยภาพในการผลิตเอง เพื่อชวยลดตนทุนในการ
ผลิตและมียาที่ไดมาตรฐานเดียวกันใชทั้งจังหวัด
2. การควบคุมใหโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจัดทํากรอบบัญชี
รายการยาและเวชภัณฑมิใชยาเสนอตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ ซึ่งเปนการกํากับ ควบคุมการ
จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามจริยธรรมและการสั่งใชที่มีประสิทธิภาพ

๔๑๒
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 31. ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
หนวยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอยางเปนรูปธรรม คือ
- ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
- ดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ
- ขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในไดรับการแกไขทุกประเด็น
ผูรับผิดชอบ นางนิกุล ศรีทรัพย
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
อีเมล : srisup.nikul@gmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับจังหวัด จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ จากการประเมินความเสี่ยงของหนวยรับตรวจเพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน 3 ระดับ (ระดับ รพ.สต. ภาคีเครือขายระดับอําเภอตรวจสอบ) รวม 26 แหง และไดจัดสงแผนการ
ตรวจสอบภายในใหกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงตามกําหนด (ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ตามหนังสือที่ มค 0031.001/2931 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
- โรงพยาบาลทั่วไป
1 แหง
- โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
12 แหง
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง 13 แหง
การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับจังหวัด ไดรายงานผลการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
หนวยงาน

เปาหมาย

โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
รวม

1 แหง
12 แหง
13 แหง
26 แหง
52 แหง

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
1 แหง
12 แหง
5 แหง
10 แหง
28 แหง

คิดเปน
รอยละ
100
100
38.46
38.46
53.85

หมายเหตุ
ตามแผนการดําเนินงานได
กําหนดลงพื้นที่ตรวจสอบ
ภายใน รพ.สต. อําเภอละ
2 แหง แตคณะ
กรรมการฯ ไดรับการรอง
ขอใหดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารใหครบทุก รพ.สต.

๔๑๓
โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับ
จังหวัดไมไดลงพื้นที่เขาตรวจสอบ ไดมอบใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับอําเภอเปน
ผูตรวจสอบฯ แลวรายงานใหจังหวัดทราบตอไป
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับจังหวัด ไดรายงานการแกไขขอทักทวงจากผล
การตรวจสอบภายในประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ยังไมครอบคลุม
ทุกหนวยงานและจะดําเนินการติดตามแกไขขอทักทวงในรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
1.2 ดําเนินการตามหลักเกณฑและแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ
ปงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบดวย 1. มิติดานการจัดเก็บรายไดคา รักษาพยาบาลสิทธิตางๆ 2. มิติดาน
การเงิน 3. มิติดานพัสดุ 4. มิติดานงบการเงิน 5. มิติดานระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
โดยใหหนวยบริการทุกแหงใชประเมินตนเองและหากพบวาแตละมิติต่ํากวารอยละ 80 หนวยบริการตอง
จัดทําแผนพัฒนาองคกรตามมิติที่พบจุดออน และรายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการพัฒนาองคกร ตอ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๔๑๔
ผลการประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ
หนวยบริการในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่

หนวยงาน

ระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ
1
ดานการเงิน

1

2
ดานการ
จัดเก็บรายได
คา
รักษาพยาบา
ล

3
ดานงบ
การเงิน

4
ดาน
บริหาร
พัสดุ

5
ดานการ
ควบคุม
ภายใน

รูปแบบ
ผลการ หมาย
การจัดทํา ดําเนินกา เหตุ
แผนพัฒน รตามแผน
าองคกร

รพ.
มหาสารคาม
รพ.เชียงยืน

94.30

100.00

88.60 100.00

88.46

100.00

98.08

92.31

88.46
92.59

84.62
92.30

81.43
85.62

6
7
8
9

รพ.พยัคฆภูมิ
พิสัย
รพ.กันทรวิชัย
รพ.ยางสีสุ
ราช
รพ.บรบือ
รพ.โกสุมพิสัย
รพ.แกดํา
รพ.นาดูน

62.14 100.00 100.00 ทําคูมือ/
แนวทาง
การปฏิบัติ
งาน ดาน
งบการเงิน
82.86 100.00 94.29

88.23
92.45
90.38
87.81

100.00
100.00
100.00
84.62

10

รพ.วาปปทุม

100.00

100.00

11

รพ.นาเชือก

100.00

100.00

12
13

รพ.กุดรัง
รพ.ชื่นชม

92.00
100.00

100.00
84.60

95.39 91.30 100.00
98.51 100.00 91.42
92.00 91.30 100.00
63.36 95.24 91.43 ทําคูมือ/
แนวทาง
การปฏิบัติ
งาน ดาน
งบการเงิน
100.0 91.30 91.42
0
100.0 100.00 83.33
0
92.00 85.00 97.00
75.70 91.30 97.10 ทําคูมือ/
แนวทาง
การปฏิบัติ
งาน ดาน
งบการเงิน

2

3
4
5

95.65
87.50

91.40
ดําเนิน
การแลว
เสร็จตาม
แผน

94.29
83.33

ดําเนินกา
รแลวเสร็จ
ตามแผน

ดําเนินกา รพ.เปด
รแลวเสร็จ ใหมยัง
ตามแผน ไมมี
การให
บริการ
ผูปวย
ใน

๔๑๕
และในปงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดมีหนังสือแจงเกณฑ
ประเมินประสิทธิภาพการบริการเงินการคลัง การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ใหหนวยงานใน
สังกัดดําเนินการประเมินตนเอง และวิเคราะหผลการประเมินฯ นําสงงานตรวจสอบภายใน สสจ.
มหาสารคาม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ตามหนังสือที่ มค 0032.001/ว 223 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
1.3 ดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล โดยไดเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
- มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใชคาสาธารณูปโภค ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหนวยงานในสังกัด ตามคําสั่งที่ 22/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ
2561
- มีหนังสือแจงใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแบบรายงานติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ แลวรายงาน ภายใน 15 วันหลังจากวัน
สิ้นไตรมาส (เริ่มไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2561) ตามหนังสือที่ มค 0032.001/ว 2766 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2560
2. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
2.1 วิเคราะหสถานการณจากขอมูลมีปจจัยทางการบริหารนําเขา(Input) อะไรบาง เพื่อให
เกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
1. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสําคัญ ในการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายใน
โดยผูบริหารจะรวมออกลงพื้นที่ตรวจสอบภายในหนวยรับตรวจทุกครั้ง
2. กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนองคความรูในการดําเนินงาน โดยจัดอบรมใหความรู และ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
2.2 มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
2.2.1 ในป 2561 ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยคณะเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ตามคําสั่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 140/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
2.2.2 ไดกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 2561 สงสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามหนังสือที่ สธ 0031.001/2366 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560–ธันวาคม 2560)
1. โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
2. โรงพยาบาลกุดรัง
3. โรงพยาบาลชื่นชม
4. โรงพยาบาลเชียงยืน
5. โรงพยาบาลนาเชือก
6. โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
7. โรงพยาบาลนาดูน
8. โรงพยาบาลบรบือ

๔๑๖
โดยไตรมาสที่ 1 ไดลงพื้นที่ตรวจสอบภายในแลว จํานวน 2 แหง คือ รพ.กุดรัง และ รพ.ชื่นชม
และอีก 6 แหง ไดกําหนดลงพื้นที่ในไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม–มีนาคม 2561)
1. โรงพยาบาลมหาสารคาม
2. โรงพยาบาลวาปปทุม
3. โรงพยาบาลแกดํา
4. โรงพยาบาลยางสีสุราช
5. โรงพยาบาลกันทรวิชัย
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน 2561)
1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชื่นชม
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาเชือก
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองมหาสารคาม
4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุดรัง
5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาดูน
6. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแกดํา
7. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยางสีสุราช
8. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน 2561)
1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงยืน
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโกสุมพิสัย
4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบรบือ
ประกอบดวยกิจกรรมที่ตรวจสอบ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และควบคุมภายใน 5 มิติ
กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบ Financial Audit/Compliance Audit/management Audit
กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบ Operation Audit เรื่อง “การจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาล”
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคีเครือขายระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ กิจกรรมที่ 5 ติดตามการแกไขขอบกพรองที่ผูตรวจสอบภายในทักทวง (ถามี)
กิจกรรมที่ 6 ดาน Performance Audit จํานวน 1 โครงการ

๔๑๗
2.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team) อยางไร
มีการแตงตั้งคณะเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ทั้งระดับจังหวัด และระดับหนวยงานทุก
แหง ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 140/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคหรือวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงการควบคุม
ภายใน ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคของการตรวจสอบและระยะเวลา พรอมทั้งเสนอแนะ
วิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงาน เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่ง
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ ๒๕61
คืออะไร
ผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ใหความสําคัญในการดําเนินงานดานการ
ตรวจสอบภายใน โดยไดรวมลงพื้นที่หนวยรับตรวจทุกครั้ง และติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน หรือ
การแกไขขอทักทวง รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู และ
ประสบการณนํามาใชในการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในตอไป
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
จากการทบทวนผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี
เครือขายระดับจังหวัดในปงบประมาณที่ผานมา มีบุคลากรไมเพียงพอ ทําใหการตรวจสอบภายในไม
ครอบคลุมหนวยรับตรวจทุกแหง และมีขอจํากัดดานเวลา ภาระงานประจําของกรรมการจึงเกิดความไม
คลองตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงไดกําหนดหนวยรับตรวจระดับรพ.สต.
ไดใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับอําเภอตรวจสอบและรายงานผลตอภาคีเครือขาย
ระดับจังหวัด เพื่อควบคุม กํากับ ติดตาม รายงานผลตรวจสอบในใหครอบคลุมทุกระดับ
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ ดังนี้
- ดานการเงินและบัญชี หนวยรับตรวจบางแหงการชดใชหนี้เงินยืมเกินกําหนด
- ดานพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจําป มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบลาชากวาที่
กําหนด
4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค

ขอเสนอแนะที่ใหตอ
หนวยรับตรวจ

คณะกรรมการระดับจังหวัด มีบุคลากร
ไมเพียงพอ ทําใหการตรวจสอบภายใน
ไมครอบคลุมหนวยรับตรวจทุกแหง

ควรจัดสรรกรอบอัตรากําลังสายงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในเพื่อ
ขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในบรรลุ
เปาหมายตามแผนที่กําหนดไว

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน
หรือดําเนินการตอ

๔๑๘
5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
ควรกําหนดกรอบอัตรากําลังสายงานตรวจสอบภายในเพื่อขับเคลื่อนระบบงานตรวจสอบภายใน
ใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔๑๙
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 32. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 รอยละ 60)
สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) ประกอบดวย 1) ลักษณะสําคัญขององคกร 2) เกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ โดย
ป 2561 วัดผลการดําเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5
ผูรับผิดชอบ นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
เบอรโทรศัพท: 08๓-๔๑๗-๐๘๖๐ E-mail : sangudchua@yahoo.com
นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เบอรโทรศัพท: 081-๖๗๐-๗๔๖๒ E-mail : rutchaneevipa@yahoo.com
นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอรโทร 08๕-๖๐๙-๑๑๐๑
E-mail : sirimaporn.tui@gmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการ มีประเทศมากกวา ๗๐ ประเทศของโลกที่นํามาใชทั้งใน
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อใหมีการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื่องและเปนการเพิ่มขีดความสามารถ ในการ
แขงขันของประเทศ ประเทศไทยไดนําเอาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเอา
หลักเกณฑและแนวคิดตามรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige
National Quality Award (MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย Thailand Quality
Award (TQA) มาปรับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีความเหมาะสม
ตามบริบทของภาคราชการไทย
จังหวัดมหาสารคาม ไดเริ่มดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามตัวชี้วัดคํา
รับรอง การปฏิบัติราชการของ กพร. ในป ๒๕๔๙ เปนตนมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มี
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาตั้งแตป 2551 แตดวยสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงในองคกร อาทิเชน การปรับโครงสรางองคกร การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน ทําใหการ
ดําเนินงานที่ผานมาเนนกระบวนการดําเนินงานตามภารกิจของแตละกลุมงานตามตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข ขาดการบูรณาการงานอยางตอเนื่อง ในป 2560 ผูบริหารไดจุดประกายความคิด มีนโยบายให
มองทบทวนการบวนการดําเนินงานที่ผานมา และไดสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงไดมีการตั้งทีมคณะทํางาน โดยใชชื่อวา Dream Team มี
การประชุมทุกวันอังคาร และมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมี
สํานักเลขานุการดําเนินงาน (Dream Team) ซึ่งคณะทํางานประกอบดวยตัวแทนจากกลุมงานในสํานักงาน

๔๒๐
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และไดสมัครเขารวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
จังหวัด ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนํารอง ๒๗ จังหวัดทั่วประเทศ
ปงบประมาณ ๒๕6๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองคกรโดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัดที่ ๖๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และไดกําหนด
เปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดมอบนโยบายใหการดําเนินงาน
PMQA เปนนโยบายที่สําคัญ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยตองดําเนินการใหสําเร็จตาม
เปาหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕6๑ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปนทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน
ระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๒. ผลการดําเนินงาน/ขอมูลประกอบการวิเคราะห
2.1 ขอมูลสถานการณ
ตารางที่ 125 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการ
ขอมูล
3 เดือน
ระดับ
เปาหมาย
1. จัดทําลักษณะสําคัญของ
ความสําเร็จ
สสจ.
องคกรไดครบถวน
ของการพัฒนา รอยละ 60 2. ประเมินองคกรดวย
คุณภาพการ สสอ.
ตนเองเทียบกับเกณฑคุณภาพ
บริหารจัดการ รอยละ 20 การบริหารจัดการภาครัฐ
ภาครัฐของ
พ.ศ. 2558 หมวดภาคบังคับ
สวนราชการใน
3. จัดทําแผนพัฒนาองคกร
สังกัด
ของหมวดที่ดําเนินการได
สํานักงาน
ครบถวน (หมวดละ 1 แผน)
ปลัดกระทรวง
4. จัดทําตัวชี้วดั ที่สะทอน
สาธารณสุข
ผลลัพธในหมวดที่ดําเนินการ
ไดครบถวน (ตามเกณฑ
หมวด 7)
ผลงาน
ดําเนินการแลว
รอยละ
100
ตัวชี้วัด

ผลงาน
6 เดือน
ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
พัฒนาองคกร
ในหมวดที่
ดําเนินการ

-

9 เดือน
ผลการ
ดําเนินงาน
ของตัวชี้วดั
ในหมวดที่
ดําเนินการ

-

12 เดือน
รอยละของ
สวนราชการใน
สังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ดําเนินการ
ผานเกณฑที่
กําหนด

-

๔๒๑
จากตาราง พบวา ผลการดําเนินงาน ๓ เดือน เทียบกับเกณฑเปาหมายตาม Small success
ไตรมาส ๑ ดําเนินการใน สสจ. ๑ แหง รอยละ ๑๐๐, สสอ. ๑๓ แหง รอยละ ๑๐๐ (เปาหมายป ๖๑ สสจ.
รอยละ ๖๐, สสอ. รอยละ ๒๐ จํานวน ๓ แหง) ซึ่งไดรายงานผานทางเวปไซต http://opdc.moph.go.th/
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการไดครบตามเกณฑ ทั้ง ๑๔ หนวยงาน
๒.๒ แผนงานรองรับ
ป ๒๕๖๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๙,๓๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมของโครงการ ดังนี้
๑. การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ PMQA
๒. จัดทําเอกสาร/คูมือ
๓. การประชุมคณะทํางาน Dream Team และสํานักเลขานุการ
๔. การประชุมดําเนินการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามเกณฑในแตละ
หมวด ๑-๗ ใหเสร็จตามกําหนด
๕. การสรุปผลการดําเนินงาน
๖. การประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอ
๗. ประเมินผลตาม Self-Assessment
๒.๓ การจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดทําคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ที่ ๑๑/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และทุกอําเภอมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีสาธารณสุขอําเภอเปนประธาน ผูชวยสาธารณสุข
อําเภอเปนเลขานุการ และเจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนคณะทํางาน โดยทุกอําเภอมีการ
ขับเคลื่อนงานผานคณะกรรมการ คปสอ. และคณะกรรมการชมรม อสม.
๒.๔ ปจจัยความสําเร็จ (Key success factors)
๑. การถายทอดนโยบายชัดเจนและการควบคุมกํากับการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๒. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีทีมพี่เลี้ยง (Dream team) ให
คําแนะนํา เรียนรู และพัฒนารวมกันกับสาธารณสุขอําเภอ
๓. มีการบูรณาการทํางานรวมกับการสรางสุขในองคกร เนนการสรางความผูกพันใน
องคกร บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม
๔. ระดับอําเภอ ไดใชการนิเทศงานใหทุกอําเภอมุงเนนการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ผานการประชุมประจําเดือน และการดําเนินงานองคกรสรางสุขในรูปแบบ
ตางๆ ทําใหสามารถบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นได และบูรณาการกับงานองคกรคุณธรรมและ
องคกรสรางสุข ตลอดจนบูรณาการกับงานคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ (ITA) และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ (HRD)

๔๒๒
๕. มีการติดตามความกาวหนาทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบห.)
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) และประสานการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในกลุมไลนชื่อ
“PMQA สสอ.มหาสารคาม” เพื่อใหการปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับอําเภอมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการ
ดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
ระดับอําเภอ ในการดําเนินงานที่ตองใชงบประมาณ อาจเกิดความลาชาในการพัฒนาตาม
แผนที่วางไวโดยทุกอําเภอมีการบูรณาการตามแผน CUP ในการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงองคกร หมวด
๑ และหมวด ๕ ดวยงบดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๔๒๓
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 33. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท. รอยละ 100 , รพช. ไมนอยกวา รอยละ 80)
หนวยบริการดานสุขภาพ ไดแก โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองคกร โดยมีวัฒนธรรมคุณภาพ
มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA และพัฒนาอยางเชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู/มีผลลัพธที่ดีขึ้น และมี
การปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ไดครบถวน ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
ผูรับผิดชอบ นางมาฆนุช ภูมิสายดร
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามไดนํายุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดยุทธศาสตรพัฒนา
ความเปนเลิศใน 4 ดาน (P&P, Service, People, Governance) นํามาขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ ซึ่งใน
ยุทธศาสตรที่ ๔ แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ดานการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ องคกรคุณภาพระดับโรงพยาบาล ใชมาตรฐาน HA
(Hospital Accreditation) ซึ่งเปนกระบวนการรับรองระบบคุณภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.) มี กระบวนการรับรอง 3 ขั้น คือ HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาล
มีคุณภาพการสํารวจและปองกันความเสี่ยงนําปญหา มาทบทวน เพื่อแกไขปองกัน ปฏิบัติตามแนวทาง
ปองกันปญหาครอบคลุมปญหาที่เคยเกิดหรือมีโอกาสเกิดสูง HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกัน
และพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหเปาหมายหรือกระบวนการ มีการพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเปาหมาย
ครอบคลุมกระบวนการสสําคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในสวนที่ไมยากเกินไป HA ขั้น 3
หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มดวยการประเมินตนเองตาม มาตรฐาน HA พัฒนาอยาง
เชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู มีผลลัพธที่ดีขึ้น ปฏิบัตติ าม มาตรฐาน HA ไดครบถวน
จังหวัดมหาสารคามถือเปนนโยบายสําคัญ ที่ตองขับเคลื่อนการพัฒนาใหโรงพยาบาลสังกัด ให
มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง อยางตอเนื่อง ปจจุบันมีโรงพยาบาลไดรับการรับรอง HA ขั้น 3 จํานวน
๑๑ แหง คิดเปน รอยละ ๑๐๐ (ไมรวม F3) แนวทางการดําเนินงานใชเครือขายพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพซึ่ง
เปนตัวแทนผูรับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลตางๆ รวมเปนคณะกรรมการ ใหความชวยเหลือดานวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนงานที่สําคัญรวมกัน โดยมีโรงพยาบาลบรบือเปนผูจัดการเครือขาย ในป
๒๕๖๑ มีโรงพยาบาลเปาหมายที่เครือขายตองใหการสนับสนุนใหเขาสูกระบวนการขอตออายุการรับรองให
เปนไปตามกําหนด จํานวน ๔ แหง ไดแก โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลเชียงยืน
และ โรงพยาบาลบรบือ ผลการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61 ไดมีการประชุม
เครือขาย ๑ ครัง้ มีแผนในการออกเยี่ยมเตรียมความพรอม โรงพยาบาลเปาหมายรวมกับที่ปรึกษาพื้นที่
มีการออกนิเทศติดตามงานนโยบายและตัวชี้วัด PA ทุกอําเภอ จากการการรายงานของโรงพยาบาล
เปาหมายทั้ง ๔ แหงอยูระหวางการจัดทําเอกสารสง สรพ.ตามกระบวนการขอตออายุการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล

๔๒๔
1.๑ ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 126 ผลการดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผาน
การรับรอง HA ขั้น 3 ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/
กิจกรรม
ดําเนินการ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐาน

เกณฑ

ผลการดําเนินงาน
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา
(แหง)
(แหง)
(แหง)
ผานการรับรอง HA ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๑ ๑๐๐.๐๐
ขั้น 3 และไมหมด
อายุการรับรอง (ไม
รวม F3)

จากตารางแสดงการกําหนดเปาหมายโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัด
มหาสารคามมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3 จํานวน ๑๑ แหง รอยละ ๑๐๐ ในป ๒๕๕๙
๒๕๖๐ และป ๒๕๖๑ ตามลําดับ
1.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕61
ตารางที่ 127 ผลการดําเนินงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3 ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม
แยกรายอําเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

อําเภอ
เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
รวม

โรงพยาบาล
มหาสารคาม
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
๑๑

ระดับ
s
F2
F1
F1
F2
M2
F2
M2
F2
F2
F2

ขั้นปจจุบัน
วันรับรอง
วันหมดอายุ
HA ขั้น 3 (r1) 30 พ.ค. 57 อยูระหวางตออายุ
HA ขั้น 3 (r2)
9 ก.พ.59
8 ก.พ.62
HA ขั้น 3 (r2)
21 ก.ค.58
20 ก.ค.61
HA ขั้น 3 (r2)
21 ก.ค.58
20 ก.ค.61
HA ขั้น 3 (r2)
11 ส.ค.58
10 ส.ค.61
HA ขั้น 3 (r3)
8 ก.ย.58
7 ก.ย.61
HA ขั้น 3 (r2)
9 ก.พ.59
8 ก.พ.62
HA ขั้น 3 (r1) 23 ก.พ. 59
22 ก.พ.62
HA ขั้น 3 (r1) 19 เม.ย.59
18 เม.ย.62
HA ขั้น 3 (r1)
27 มี.ค.58
26 มี.ค.61
HA ขั้น 3 (r1) 26 เ.ม.ย. 59
25 เม.ย.62
HAขัน้ 3 (๑๑
แหง)

๔๒๕
จากตารางแสดงผลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง
HA ขั้น 3 ป ๒๕61 จาก ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61 ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ทัง้ หมด ๑๑ แหง ผาน HA ขั้น 3 รวม ๑๑ แหง ประกอบดวย โรงพยาบาล Re accreditation ครั้งที่ ๑
(r1) จํานวน ๕ แหง Re accreditation ครั้งที่ ๒(r2) จํานวน ๕ แหง และ Re accreditation ครั้งที่ ๓
จํานวน ๑ แหง
1.๔ ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 128 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เขาสูกระบวนการขอตออายุการรับรองกับ สรพ.
ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ที่

อําเภอ

๑
๒
๓
๔

นาดูน
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
บรบือ
รวม

โรงพยาบาล

ระดับ

นาดูน
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
บรบือ
๔

F2
F1
F2
M2

ขั้นปจจุบัน
HA
HA
HA
HA

ขั้น 3
ขั้น 3
ขั้น 3
ขั้น 3

วัน
หมดอายุ

(r1) 26 มี.ค.61
(r2) 20 ก.ค.61
(r2) 10 ส.ค.61
(r3) 7 ก.ย.61

เขาสูกระบวนการขอ
ตออายุการรับรอง
กับ สรพ.
กําลังดําเนินการ
กําลังดําเนินการ
กําลังดําเนินการ
กําลังดําเนินการ

จากตารางแสดงผลการดําเนินงานเขาสูกระบวนการขอตออายุการรับรองตามกําหนด สรพ.
จํานวน ๔ แหง ไดแก โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลเชียงยืน และโรงพยาบาล
บรบือ ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง ๔ แหง กําลังดําเนินการ
2. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
2.1 วิเคราะหสถานการณจากขอมูล มีปจจัยทางการบริหารนําเขาอะไรบาง (Input)
กระบวนการ (Process)

๔๒๖
องคประกอบ
ปที่ผานมาทําอะไรและผลเปนอยางไร
Structure
ใชเครือขายพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพซึ่งเปนตัวแทน
ผูรับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลตางๆ รวมเปน
คณะกรรมการ ใหความชวยเหลือดานวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนงานที่สําคัญ
รวมกัน โดยมีโรงพยาบาลบรบือเปนผูจัดการ
เครือขายมีผลการดําเนินงานรวมกันในการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นสําคัญ
Information มีการสะทอนขอมูลสถานะการรับรองคุณภาพ
จาก สรพ.ใหผูบริหารและผูเกี่ยวของรวมกัน
กําหนดเปาหมายการพัฒนาเพื่อใหทันตามเวลาที่
กําหนดสงเอกสาร ของ สรพ.สําหรับการขอตอ
อายุรับรอง
Intervention ไดรับเลือกเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติ
and
ราชการระดับอําเภอ มีผลตอการกํากับติดตาม
Innovation ของผูบ ริหารระดับอําเภอ

Integration

มีการบูรณาการขับเคลื่อนงานการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลรวมกับเครือขายพี่เลี้ยง
พัฒนาคุณภาพ

Monitoring
and
Evaluation

๑. สสจ.มหาสารคามมีระบบนิเทศงานติดตาม
งานสําคัญ อําเภอละ ๑ ครั้ง
๒. มีการตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ระดับอําเภอ

ป 2561 จะทําอะไร
๑. สนับสนุนโรงพยาบาลบรบือเปน
ผูจัดการเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
จังหวัดมหาสารคาม
๒. มีคณะกรรมการเครือขายพี่เลี้ยง
จังหวัดมหาสารคาม ๑ คณะ
จากขอมูลของ สรพ.จังหวัด
มหาสารคามมี รพ.จํานวน ๔ แหง จะ
หมดอายุการรับรองในป ๒๕๖๑
ไดแก โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาล
โกสุมพิสัย โรงพยาบาลเชียงยืนและ
โรงพยาบาลบรบือ
๑. มีการมอบนโยบายสําคัญตาม
ตัวชี้วัด PA ป ๒๕๖๑ โดยนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๒. ไดจัดประชุมเครือขายพี่เลี้ยง
พัฒนาคุณภาพไปแลว ๑ ครั้ง ในวันที่
14-15 ธ.ค.60 ณ หองประชุม
รพ.บรบือ มีผูเขารวม ประชุม 32 คน
เครือขายพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพมีการ
วางแผนการเยี่ยมรวมกับที่ปรึกษา
พื้นที่ใน รพ.เปาหมายตออายุการ
รับรอง (Re accreditation)
โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลโกสุม
พิสัย โรงพยาบาลเชียงยืน และ
โรงพยาบาลบรบือ
๑. สสจ.มหาสารคามมีระบบนิเทศ
งานติดตามงานสําคัญที่เปนนโยบาย
และตัวชี้วัดPA อําเภอละ ๑ ครั้ง
๒. สสจ.มหาสารคามกํากับใหมีการ
รายงานความกาวหนาทุก ๓ เดือน
ในรพ.เปาหมาย ตออายุการรับรอง
(Re accreditation)

๔๒๗
2.2 มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดอนุมัติ แผนงานการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) อยูระหวางการอนุมติโครงการ งบประมาณจํานวน ๗,๒00
บาท (เจ็ดพันสองรอยบาทถวน)
2.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team)
อยางไร
มีคณะกรรมการเครือขายพี่เลี้ยงจังหวัดมหาสารคาม ๑ คณะ มีหนาที่ในการรวมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพรวมกันในภาพจังหวัดมหาสารคามและเชื่อมประสานกิจกรรมในพื้นที่กับที่
ปรึกษาของ สรพ
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors)
ป ๒๕๖๐
1. มีคณะกรรมการเครือขายพี่เลี้ยงจังหวัดมหาสารคามรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
2. การพัฒนาคุณภาพ HA ไดรับการเลือกเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการระดับ
อําเภอ
ป ๒๕๖๑
๑. การมอบนโยบายสําคัญตามตัวชี้วัด PA ป ๒๕๖๑ โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
๒. มีการติดตามรายงานระดับความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ รายเดือนและรายไตรมาส
๓. มีการนิเทศติดตามงานโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูบริหารระดับจังหวัด
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
โรงพยาบาลไมไดรับวันเขาเยี่ยมจาก สรพ.ทันตามกําหนดการหมดอายุการรับรอง
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จ.มหาสารคาม

๔๒๘
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 34. รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
(ไมนอยกวารอยละ 25)
การพัฒนาคุณภาพใหไดตามเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กําหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบดวย
1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ
ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
รอยละ 60.00 - 69.99 เทากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
รอยละ 70.00 - 79.99 เทากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
รอยละ 80 ขึ้นไป เทากับ 5 ดาว
ผูรับผิดชอบ นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เบอรโทรศัพท : ๐๘ ๙๙๔๔ ๒๕๑๐
E-mail : qualitymsk1@gmail.com
นางมาฆนุช ภูมิสายดร ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เบอรโทรศัพท: ๐๙ ๔๐๖๓ ๐๔๘๒
E-mail: makanut8901@gmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามไดนํายุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดยุทธศาสตรพัฒนา
ความเปนเลิศใน 4 ดาน (P&P, Service, People, Governance) นํามาขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ ซึ่งใน
ยุทธศาสตรที่ ๔ แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ดานการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ องคกรคุณภาพระดับปฐมภูมิ เรียกวา รพ.สต.ติดดาว
มีองคประกอบ 5 ประเด็น (5 ดาว 5 ดี) ไดแก 1) การบริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม
3) บุคลากรดี 4) บริการดี และ5) ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ไดขับเคลื่อนการพัฒนา
รพ.สต.ติดดาว ในป 2560 โดยกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญที่ รพ.สต.ทุกแหงตองนําไปใชในการพัฒนา
จากการประเมิน ป 2560 ผลการดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม จากจํานวน รพ.สต.ทั้งหมด 175
แหง ประเมินตนเองจํานวน 175 แหง ผานการรับรองระดับ 5 ดาว จํานวน 47 แหง คิดเปนรอยละ
26.86 เปนไปตามเปาหมายจองจังหวัด ที่กําหนดเปาหมายของจังหวัดไวที่ รอยละ 25 เปรียบเทียบ
ผลงานสูงกวาเปาหมายของเขตสุขภาพที่ 7 และของประเทศที่กําหนดไวที่รอยละ 10
ในป 256๑ จังหวัดมหาสารคามไดกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญที่ รพ.สต.ทุกแหงตองนําไปใช
อยางตอเนื่องในการพัฒนา ใหผานการรับรองระดับ 5 ดาว โดยกําหนดเปาหมายของจังหวัดที่ รอยละ 5๐
(สะสม) โดยมุงเนนให รพ.สต. ที่ยังไมผานระดับ ๕ ดาว จํานวน ๑๒๘ แหง ตองสงแบบประเมินตนเอง และ
พัฒนาใหผานการรับรองระดับ ๕ ดาว อยางนอย ๔๘ แหง บูรณาการกับเปาหมาย PCC ป ๒๕๖๐-๒๕๖๓
เปนเปาหมายพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ป ๒๕๖๑รวมทั้งมุงเนนการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว ภายใตเปาหมาย
“ประชาชนไดอะไร’ เนนหมวด 2 กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ตาม พชอ./ODOP/OTOP ขับเคลื่อน
การพัฒนาจนถึงหมวดผลลัพธ
การดําเนินงานในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐-มกราคม ๒๕๖๑ มีการมอบนโยบายและแนวทางการ
ขับเคลื่อน PA โดย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กําหนดใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุก
อําเภอเปนผูรับผิดชอบหลักระดับอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดทีมเขารับการ
อบรมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต. ติดดาวระดับเขต ของกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด
ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอและผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ เพื่อชี้แจงคูมือการประเมิน รพ.สต. ติดดาว

๔๒๙
ไดจัดทํา QR CODE คูมือ รพ.สต. ติดดาว ป ๒๕๖๑ ใหผรู ับผิดชอบระดับอําเภอและทีมพี่เลี้ยง มีรายงาน
การประเมินตนเองครบทั้ง ๑๓ อําเภอ ครบตามเปาหมาย รพ.สต. ๑๒๘ แหง และมีกําหนดใหอําเภอ
รับรองผล รพ.สต. ผานการรับรองระดับ 5 ดาว ระดับ ๔ ดาว และ ระดับ ๓ ดาว ภายในวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๑ เพื่อใหคณะกรรมการประเมินรับรองผลระดับจังหวัด ออกสุมประเมินทุกอําเภอ แลวเสร็จภายใน
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการรับรองระดับ ๕ ดาว จังหวัดมหาสารคาม ใหสํานักงานเขตสุขภาพ
ที่ ๗ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
1.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบกับเปาหมายของเขตสุขภาพที่ ๗ และ
ประเทศ
ตารางที่ 129 ผลการดําเนินงาน รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๖๐
ระดับ

จํานวน รพ.สต.
ทั้งหมด(แหง)
ประเทศ
9,806
เขตสุขภาพที่ 7
808
จ.มหาสารคาม
175

รอยละ
เปาหมาย
10.00
10.00
25.00

จํานวน รพ.สต.ที่ผานเกณฑ
ระดับ 5 ดาว (แหง)
1,683
178
47

รอยละ
ผลงาน
17.16
22.03
26.86

จากตาราง ผลการดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม ป 2560 จากจํานวน รพ.สต.ทั้งหมด
175 แหง ผานการรับรองระดับ 5 ดาว จํานวน 47 แหง คิดเปนรอยละ 26.86 สูงกวาเปาหมายของ
จังหวัดที่กําหนดไวรอยละ ๒๕ สูงกวาเปาหมายของเขตสุขภาพที่ 7 และของประเทศที่กําหนดไวที่
รอยละ 10

๔๓๐
1.๒ ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 130 ผลการดําเนินงาน รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวในการกําหนด
เปาหมายสงแบบประเมินตนเอง และกําหนดเปาหมายการพัฒนาใหผานระดับ ๕ ดาว
ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ดําเนินการ
กําหนดเปาหมาย
รพ.สต. สงแบบ
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ รพ.สต. ติดดาว
กําหนดเปาหมาย
รพ.สต. ผานการรับรอง
รพ.สต. ติดดาว ระดับ
จังหวัด

เกณฑ

รอยละ ๑๐๐
ของรพ.สต.ที่ยัง
ไมผานระดับ ๕
ดาว
ระดับ ๕ ดาว

ผลการดําเนินงาน
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา
(แหง)
(แหง)
ไม
ไมมี 175 ๑๐๐.๐๐ ๑๒๘ ๑๐๐.๐๐
กําหนด
ไม
ไมมี
กําหนด

4๔

2๕.๐๐

๔๘

๓๗.๕๐

จากตารางแสดงการกําหนดเปาหมายให รพ.สต. ที่ยังไมผานระดับ ๕ ดาว ตองสงแบบประเมิน
ตนเองตามเกณฑรพ.สต. ติดดาว จํานวน ๑๗๕ แหง และ ๑๒๘ แหงในป ๒๕๖๐ และป ๒๕๖๑ ตามลําดับ
การตั้งเปาหมายการพัฒนา รพ.สต.ใหผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ ๕ ดาวของ
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๔๔ แหง และ ๔๘ แหงในป ๒๕๖๐ และป ๒๕๖๑ ตามลําดับ

๔๓๑
1.3 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕61
ตารางที่ 131 เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงานรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในการสงแบบประเมินตนเอง ของ รพ.สต.ที่ยังไมผานการรับรอง
ระดับ ๕ ดาว ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม
แยกรายอําเภอ
ที่

อําเภอ

จํานวน รพ.สต.
ทั้งหมด(แหง)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

17
8
20
14
10
17
12
20
21
12
10
8
6
175

เปาหมาย ป
๒๕๖๑
(แหง)
15
6
16
12
8
12
9
7
14
10
8
6
5
๑๒๘

ผลงานป ๒๕๖๑
(แหง)

รอยละ

15
6
16
12
8
12
9
7
14
10
8
6
5
๑๒๘

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

จากตารางแสดงผลการดําเนินงานในการสงแบบประเมินตนเองของ รพ.สต.ที่ยังไมผานการ
รับรอง ระดับ ๕ ดาว ป ๒๕61 จาก ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61 ของจังหวัดมหาสารคาม แยกราย
อําเภอ มีการสงตามเปาหมายที่กําหนดทุกอําเภอทั้ง ๑๓ อําเภอ รวม ๑๒๘ แหง

๔๓๒
1.๔ ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 132 ผลการผลการประเมินตนเองของ รพ.สต. แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
อําเภอ

เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
บรบือ
เชียงยืน
วาปปทุม
นาดูน
พยัคฆภูมิพิสัย
นาเชือก
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม

รพ.สต.สง รพ.สต.ไดคะแนนแต
แบบประเมิน ละหมวด ≥รอยละ
ตนเอง
80 และคะแนนรวม
(แหง)
≥รอยละ80 (แหง)
15
๘
6
๕
16
๕
12
๖
12
๖
8
5
14
13
10
๑๐
7
๓
9
๘
8
๓
6
๔
5
๔
๑๒๘

รพ.สต.ไดคะแนน
รวมรอยละ
70.00–79.99
(แหง)
๔
๑
๑๑
๕
๖
3
1
๐
๔
๑
๕
๒
๑

รพ.สต.ไดคะแนน
รวมรอยละ
60.00-69.99
(แหง)
๓
๐
๐
๑
๐
0
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองของ รพ.สต.ที่ยังไมผานการรับรอง ระดับ ๕ ดาว
ป ๒๕61 จาก ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61 ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ มีการประเมิน
ทุกอําเภอทั้ง ๑๓ อําเภอ รวม ๑๒๘ แหง มี รพ.สต.ไดคะแนนแตละหมวด ≥รอยละ80 และคะแนนรวม
≥ รอยละ 80 แหง มี รพ.สต.ไดคะแนนรวม รอยละ 70.00–79.99 แหง มี รพ.สต.ไดคะแนนรวม
รอยละ 60.00-69.99 แหง

๔๓๓
1.๕ ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 133 ผลการดําเนินงานรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวระดับ ๕ ดาว
แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๐-๒๕61
จํานวน
๒๕60
ที่ อําเภอ
รพ.สต.ทั้งหมด เปาหมาย ผลงาน
(แหง)
๑ เมือง
17
๔
2
๒ แกดํา
8
๒
2
๓ โกสุมพิสัย
20
๕
4
๔ กันทรวิชัย
14
๔
2
๕ เชียงยืน
10
๒
2
๖ บรบือ
17
๔
5
๗ นาเชือก
12
๓
3
๘ พยัคฆภูมิพิสัย
20
๕
13
๙ วาปปทุม
21
๕
7
๑๐ นาดูน
12
๓
2
๑๑ ยางสีสุราช
10
๓
2
๑๒ กุดรัง
8
๒
2
๑๓ ชื่นชม
6
๒
1
รวมจังหวัด
175
๔๔
47

๒๕61
เปาหมาย

ผลงาน

7
2
6
5
๓
๔
๓
๓
๔
๔
๓
๒
๒
๔๘

ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล
ยังไมรับรองผล

จากตารางแสดงผลการดําเนินงานรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับ ๕ ดาว แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ในป ๒๕๖๑ ไดกําหนดเปาหมายใหทุกอําเภอผาน
การรับรอง ระดับ ๕ ดาว รอยละ ๕๐ สะสมจากป ๒๕๖๐ ซึ่งผลงาน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ยังไมมี
การรับรองผล

๔๓๔
2. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
2.1 วิเคราะหสถานการณจากขอมูล มีปจจัยทางการบริหารนําเขาอะไรบาง (Input)
กระบวนการ (Process)
องคประกอบ
Structure

ปที่ผานมาทําอะไรและผลเปนอยางไร
1. จัดทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว เขารวม
เปนทีมประเมินระดับเขต จํานวน 1 ทีม
๒. จัดทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับ
จังหวัด จํานวน 1 ทีม

ป 2561 จะทําอะไร
1. จัดทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว
เขารวมเปนทีมประเมินระดับเขต
จํานวน 1 ทีม
๒. จัดทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว
ระดับจังหวัด จํานวน 1 ทีม
๓. จัดทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว
ระดับอําเภอ จํานวน 13 ทีม
๔. กําหนดใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
ทุกอําเภอเปนผูรับผิดชอบหลักระดับ
อําเภอ
Information
๒. มีการแจงเปาหมายการพัฒนา รพ.สต. ๑. มีการรายงานผลการรับรองระดับ
ติดดาว ระดับ ๕ ดาว ป ๒๕๖๐ ที่
๕ ดาวป ๒๕๖๐ แกทีมพี่เลี้ยงระดับ
รอยละ ๒๕
เขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
๒. มีการแจงเปาหมายการพัฒนา
รพ.สต.ติดดาว ระดับ ๕ ดาว ป
๒๕๖๑ ที่ รอยละ ๕๐ (สะสม)
Intervention and ๑. เขารับการอบรมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติด ๑. มีการมอบนโยบายและแนวทาง
Innovation
ดาว ระดับเขต ของกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อน PA โดย นายแพทย
จํานวน ๒ คน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๒. มีการจัดประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ๒. เขารับการอบรมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.
อําเภอ
ติดดาว ระดับเขต ของกระทรวง
๓. มีการจัดทําคูมือ รพ.สต.ติดดาว แจกให สาธารณสุข จํานวน ๗ คน ในวันที่
รพ.สต.ทุกแหง รวม ๑๗๕ แหง
9-10 พฤศจิกายน 2560
๔. ทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดมีการลงเยี่ยม
๓. ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ใน
ระดับโซนจํานวน ๒ ครั้ง
วันที่ 5 มกราคม 2561
๔. ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอ
ผูรับผิดชอบงาน เพื่อชี้แจงคูมือการ
ประเมินรพ.สต. ติดดาว วันที่ 11
มกราคม 2561
๕. จัดทํา QR CODE คูม ือ รพ.สต.
ติดดาว ป ๒๕๖๑ ใหผูรับผิดชอบ
ระดับอําเภอและทีมพี่เลี้ยง

๔๓๕
องคประกอบ
Integration

Monitoring and
Evaluation

ปที่ผานมาทําอะไรและผลเปนอยางไร
๑. ยังไมมีการบูรณาการเปาหมาย ตาม
พชอ./ODOP/OTOP ที่ชัดเจน เนื่องจาก
เปนปแรก ในการใชคูมือรพ.สต. ติดดาว
๒. ไมไดใหอําเภอพิจารณาเลือกรพ.สต.
เปาหมายเปด PCC ป ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เปน
เปาหมายพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เนื่องจาก
ให อําเภอเลือก รพ.สต.ที่มีความพรอมจะ
ประเมิน

ป 2561 จะทําอะไร
๑. มุงเนนการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว
ภายใตเปาหมาย “ประชาชนไดอะไร’
เนนหมวด 2 กําหนดกลุมเปาหมายที่
ชัดเจน ตาม พชอ./ODOP/OTOP
ขับเคลื่อนการพัฒนาจนถึงหมวด
ผลลัพธ
๒. กําหนดใหอําเภอพิจารณา รพ.สต.
เปาหมายเปด PCC ป ๒๕๖๐-๒๕๖๓
เปนเปาหมายพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
ป ๒๕๖๑
มีการติดตามความกาวหนาโดยระบบ
๑. แจงอําเภอทราบแนวทางการ
รายงาน การนิเทศงาน การจัดเวทีประกวด ประเมินระดับจังหวัดจะออกประเมิน
ผลงานดีเดนระดับจังหวัดโดยการนําเสนอ ระดับอําเภอทุกอําเภอ ในเดือน
ผลงานและการลงประเมินพื้นที่ รพ.สต.
พฤษภาคม 2561 โดยใชวิธสี ุม
ประเมินจากการจับฉลากเปาหมาย
ป 2561
๒. กําหนด Time line สงรายงาน
แบบประเมินตนเอง 31 มค.61 และ
สงรายงานการรับรองผลระดับอําเภอ
ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓. มีการสื่อสารติดตามงาน ทางกลุม
ไลน รพ.สต.มค.

2.2 มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดอนุมัติ แผนงาน อยูระหวางการอนุมติ
โครงการ งบประมาณจํานวน 91,600บาท (เกาหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) มีกิจกรรมสําคัญจากการ
นําผลการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ป ๒๕๖๐ มาวิเคราะหพบวา ภาพรวมระดับจังหวัด รพ.สต.ไดคะแนน
แตกตางกันในเกณฑคุณภาพหองปฏิบัติการ จึงจัดทํากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ
บริการทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ใน รพ.สต. ป ๒๕๖๑ กําหนดดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ
๒๕๖๑
2.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team)
อยางไร
จังหวัดมหาสารคามกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ KPI รพ.สต. ติดดาว จังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๖๑

๔๓๖
ระดับจังหวัด
๑. นพ.ภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๒. นพ.หัสชา เนือยทอง รก.นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ.มหาสารคาม
๓. ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. ๐๘ ๙๙๔๔ ๒๕๑๐
๔. นางมาฆนุช ภูมิสายดร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทร. ๐๙ ๔๐๖๓ ๐๔๘๒ E-mail: makanut8901@gmail.com
ระดับอําเภอ
๑. เมือง
นายพิสิฎฐ แสงโทโพธิ์ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมือง
09 7321 4508
๒. แกดํา
นายมาวิน ทับแสง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอแกดํา
06 2196 1969
๓. โกสุมพิสัย นายบุญเรือน มาตเลิง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโกสุมพิสัย 08 5596 3355
๔. กันทรวิชัย นายสมทิพย บุญละคร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย 09 9463 5172
๕. บรบือ
นายจักรพงษ บุหลัน ปฏิบัติหนาที่แทนผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
08 7644 4040
๖. เชียงยืน
นายสมหมาย คําพิชิต ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเชียงยืน 09 5191 6639
๗. วาปปทุม นายยงยุทธ คําอาจ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม 08 1634 9796
๘. นาดูน
นายยุทธศาสตร แกววิเศษ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาดูน 09 7301 6815
๙. พยัคฆภูมฯิ สรายุทธ ญาติปราโมทย ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพยัคฆภูมิฯ 06 1893 8789
๑๐.นาเชือก นายสมัย บัวชา
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเชือก 09 3578 2690
๑๑. ยางสีสุราช นายยุทธิชัย วรรณกิจ ผูชว ยสาธารณสุขอําเภอยางสีสุราช 08 1954 5602
๑๒. กุดรัง
นายปรีชา ศรีนอยขาว ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดรัง
08 6862 2233
๑๓. ชื่นชม
นายสุขสรรค ศรีกงพลี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอชื่นชม
08 4683 2466
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors)
ป ๒๕๖๐
๑. จังหวัดมหาสารคาม มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน สูงกวาเปาหมายที่กระทรวง
กําหนด
๒. ไดรับการเลือกเปนตัวชี้วัดผลงานระดับ CUP
ป ๒๕๖๑
๑. กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับปรุงคูมือการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว ป ๒๕๖๑ ทั้งเกณฑและ
วิธีการประเมินที่สามารถเขาใจไดงายแกผูปฏิบัติที่นําไปใชในพื้นที่
๒. มีการมอบนโยบายที่ชัดเจนโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูบริหารระดับจังหวัด
๓. มีคํารับรองปฏิบัติราชการระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูบริหารระดับอําเภอ
๔. มีขอสั่งการเชิงนโยบายใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ
อําเภอ
๕. มีการติดตามรายงานระดับความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ รายเดือนและรายไตรมาส
๖. มีการนิเทศติดตามงานโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูบริหารระดับจังหวัด

๔๓๗
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
การรับรองผล รพ.สต. ติดดาว ระดับ ๕ ดาว จะไมประสบผลสําเร็จหากไมมีระบบการรับรอง
ผลระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และการรับรองไมทันตามหวงเวลาที่กําหนด
4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ไฟลเอกสารคูมือรพ.สต. ติดดาว ป ๒๕๖๑
ที่กระทรวงสนับสนุนไมสะดวกในการใชงาน
ในพื้นที่ควรเปนไฟลที่สามารถแกไขได
ไฟลเอกสารคูมือรพ.สต. ติดดาว
ป ๒๕๖๑ ที่กระทรวงสนับสนุน หนา ๑๐๐
การสรุปคะแนนหมวด ๑ มีความตางจาก
ไฟลเอกเซลที่ใหลงบันทึกผลการประเมิน
ทําใหผูนําไปประเมินมีความไมมั่นใจ

ขอเสนอแนะที่ใหตอ
หนวยรับตรวจ

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจราชการรับ
ไปประสานหรือดําเนินการตอ

5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
เสนอใหเปนมาตรฐานในหนวยบริการปฐมภูมิ ที่มีความตอเนื่อง ในระยะยาว

๔๓๘
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว จ.มหาสารคาม

๔๓๙
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับอําเภอ
ทีมพี่เลี้ยงรพ.สต.ติดดาวระดับอําเภอและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับอําเภอ
ประชุมชี้แจงการประเมินตนเองแก จนท.รพ.สต. ในเดือน มกราคม ๒๕๖๑

๔๔๐
ประเด็นหลัก 3.2 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 35. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
(ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 6)
ระบบขอมูลบัญชีของหนวยบริการที่ดีมีคุณภาพ ทําใหผลการประเมินสถานะทางเงินมีความถูกตอง
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนการเงินการคลังป 2561
1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
2. มีการบริหารและกํากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการกํากับและรายงาน
ผูรับผิดชอบ นางโศภิตา จิตรวิกรานต ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
เบอรโทรศัพท: 084-517-4358 E-mail Sopita_0@hotmail.com
นางธัญณิชา โตหนองหวา ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
เบอรโทรศัพท: 081-261-4714 E-mail : jantapim@hotmail.com
นางวนิดา จันทเดช
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางประคอง โสมาบุตร ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
1. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
ในปงบประมาณ 2561 คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังสุขภาพของ
หนวยบริการจังหวัดมหาสารคาม (CFO) ไดจัดประชุมชี้แจงแกผูเกี่ยวของจํานวน 2 ครั้งเพื่อใหการ
จัดสรรปรับเกลี่ยเงินแกหนวยบริการอยางเพียงพอรวมทั้งเปนการแจงนโยบายการดําเนินงานและ
สนับสนุนใหหนวยบริการไดมีการทบทวนกระบวนการบริหารงานและการดําเนินงานดานการเงินการ
คลังรวมทั้งการจัดทําแผน Planfin ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไดมีการจัดทําตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสรางกลไกใหหนวยบริการมีการเฝาระวังสถานการณดานการเงิน
การคลัง สะทอนขอมูลรายงานทางการเงินที่สําคัญแกคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับอําเภอ
และจังหวัด มีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ตลอดจนกําหนดแนวทางแกไขปญหาจากการวิเคราะห
รายงานทางการเงินรวมกันของคณะกรรมการฯที่ชัดเจนและตอเนื่อง

๔๔๑
ตารางที่ 134 การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
การปรับเกลี่ย

จํานวนเงินที่ไดรับ
มติที่ประชุม
(บาท)
1. CF ระดับเขต (วงเงิน 40,614,257 บาท - จัดสรรตามแนวทางการปรับเกลี่ยของเขตสุขภาพที่ 7
บริหารระดับประเทศ/
เขต/จังหวัด )

2. การกันเงิน OP
Refer

กันไว 60,000,000 - ไดมีมติกันเงิน จํานวน 60 ลานบาท โดยแบงเปนกัน
บาท
เงิน OP Refer ขามจังหวัด จํานวน 25 ลานบาท และ
กันเงิน OP Refer ในจังหวัด/OP AE ในจังหวัด จํานวน
35 ลานบาท โดยใชแนวทางของป 2560 ในการกัน
เงินคือตามสัดสวนประชากร

ที่มา : รายงานการประชุมพิจารณางบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 2561 จังหวัด
มหาสารคาม

๔๔๒
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมบุษราคัม สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ผูบริหารทุกระดับของจังหวัดมหาสารคามไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับเกลี่ยเงินเหมา
จายรายหัวโดยพิจารณาจากขนาดประชากร/สภาพคลองมาเปนหลักเกณฑประกอบเปนประจําทุกป ซึ่ง
สงผลใหหนวยบริการดังกลาวไดรับการดูแลตั้งแตตนป และสามารถบริหารจัดการไดดีตอเนื่องระหวางป
หากโรงพยาบาลมีภาวะวิกฤติเกิดขึ้นคณะกรรมการไดกันเงินไวสาํ หรับดูแลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
มหาสารคามจํานวน 6.9 ลานบาท
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปญหาการเงินระดับ 7 ของหนวยบริการในพื้นที่

จังหวัดมหาสารคามมีการนํานโยบายและขอมูลที่เกี่ยวของมากํากับติดตามทุกไตรมาสทําใหภาวะ
วิกฤติดานการเงินการคลังดีขึ้นเปนลําดับจนเปน 0
2.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ
ตัวชี้วัดที่ 72. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไมเกินรอยละ 6) ป ๒๕๕7๒๕61

๔๔๓
เมื่อเปรียบเทียบภาวะวิกฤติมาตั้งแตป 2558 หนวยบริการทุกแหงในจังหวัดมหาสารคามมี
สถานการณดีขึ้นเปนลําดับ จนในไตรมาส 1 /2561 สวนใหญไมมีภาวะวิกฤติทางการเงิน มีเพียง
โรงพยาบาลโกสุมพิสัยที่มีความเสี่ยงปานกลางซึ่งตองเฝาระวังตอไป
2.2 ขอมูลสถานการณ ปงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไมเกินรอยละ 6) ป 2561/Q1

มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ
รอยละของหนวยบริการมีรายได มากกวาหรือเทากับคาใชจาย เมื่อเทียบกับแผนทางการ
เงิน Planfin (ไมนอยกวารอยละ 80) ผลการประเมิน ผาน คิดเปนรอยละ 100

๔๔๔

แผน Planfin ของหนวยบริการทุกแหงเปนแบบเกินดุล และมีรายไดมากกวาคาใชจายรวม
152,373,649.19 บาท ซึง่ ผานเกณฑจัดสรรเงินเพียงพอ 100% และทุกโรงพยาบาลจะบริหารโดยใช
Planfin กํากับเปนระยะเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 ติดตามกํากับดวยแผนทางการเงิน
2.1 รอยละของหนวยบริการมีผลตางของแผนและผลของรายไดไมเกินรอยละ 5 (รายไดสูง
กวาหรือต่ํากวาแผนไดไมเกินรอยละ 5) (ไมนอยกวารอยละ 80) ผลการประเมิน ไมผาน รอยละ 92.30/
ผาน รอยละ 7.70 ทั้งนี้ เนื่องจากป 2561 สป.สธ.ไดโอนเงินรายหัวหมด OP/PP มา 100% ในไตรมาส
1-2 จึงทําใหมีรายไดเขาหนวยบริการมากกวาประมาณการณ ซึ่งหนวยบริการและ CFO ระดับจังหวัด ตอง
ชวยกันติดตามกํากับอยางตอเนื่องเปนระยะตอไป

๔๔๕

2.2 รอยละของหนวยบริการมีผลตางของแผนและผลของคาใชจายไมเกินรอยละ 5
(คาใชจายสูงกวาหรือต่ํากวาแผนไดไมเกินรอยละ 5) (ไมนอยกวารอยละ 80) ผลการประเมิน ไมผาน
รอยละ 84.62 /ผาน รอยละ 15.38 แตผลดําเนินงานมีคาใชจายต่ํากวาที่ประมาณการณรอยละ 100
ซึ่งถือวาทุกหนวยบริการมีการควบคุมคาใชจายไดคอนขางดี แตตองกํากับใหเปนไปตามนโยบายเพิ่มขึ้น

๔๔๖
มาตรการที่ 3 สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หนวยบริการมีคาเฉลี่ยคะแนน FAI > 90 (ไมนอยกวารอยละ 70) ไตรมาส 1/2561

มาตรการที่ 4 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
4.1 รอยละของหนวยบริการที่มีคุณภาพบัญชีผานเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 85

๔๔๗
4.1.1 สงงบการเงินชาเกินกําหนด หนวยบริการที่ถูกหักคะแนนในแตละดานสําหรับการ
สงงบทดลองไปยังกระทรวงสาธารณสุข โดยงบการเงินประจําเดือนตุลาคม 2560 ในการสงงบการเงิน
ของหนวยบริการ มีคาคะแนนคุณภาพบัญชีของแมขายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไป แตในสวนของลูกขายมี
คาคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือ รพ.สต.ในสังกัดหนวยบริการของโรงพยาบาลนาดูน ซึ่งลูกขายของ
โรงพยาบาลนาดูนถูกหักคะแนนเนื่องจาก มีการสงขอมูลงบทดลองชา คือ ในเดือนตุลาคม 2560 ยังไมสง
ขอมูลของลูกขาย 3 แหง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ยังไมสงขอมูลของลูกขาย 4 แหง และในเดือน
ธันวาคม 2560 ยังไมสงขอมูลของลูกขาย 6 แหง ทําใหคาคะแนนของลูกขาย รพ.นาดูน มีคาคะแนน
ที่ต่ํามาก
4.1.2 มีคาสุทธิผิดดาน ทั้งในสวนโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. (รพ.โกสุมพิสัย,
รพ.กันทรวิชัย ในสวนของ รพ.สต. คือ รพ.สต.บานเขวา, รพ.สต.บานดอนหวาน, รพ.สต.แดงโพง, รพ.สต.
นาโพธิ์ , รพ.สต. หนองแหน , รพ.สต.หนองแวง , รพ.สต.หวยแคน และ รพ.สต.หัวนา) ที่ถูกหักคะแนน
เนื่องจากมีคาบัญชีผิดดาน เนื่องจากขาดการตรวจสอบกอนการสงงบทดลอง
4.1.3 บันทึกบัญชีบางรายการยังไมครบถวน เชนคาจางตรวจทางหองปฏิบตั ิการ LAB
และไมมียอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร-รอการจัดสรรและบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะ หรือไมปรับปรุงบัญชีลูกหนี้คารักษาพยาบาล UC–OPD ใน CUP และ IPD–OPD ใน
CUP ทุกเดือน
4.2 รอยละของหนวยบริการที่เปนศูนยตนทุนนําขอมูลเงินนอกงบประมาณ เขาระบบ
GFMIS ไมนอยกวารอยละ 30
4.2.1 หนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดถูกกําหนดใหมี
ศูนยตนทุนครบทุกหนวยบริการ รวมทั้งหนวยบริการเปดใหมทั้ง 2 แหง เรียบรอยแลว
4.2.2 หนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดเขารับการ
อบรมโครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลังของหนวยบริการที่เปนศูนยตนทุนนําขอมูลเงินนอก
งบประมาณเขาในระบบ GFMIS ผาน Web Online ในระหวางวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ซึ่งจัด
อบรมโดยกองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4.2.3 กองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหนําขอมูลเงิน
นอกงบประมาณตั้งแตรายการยกยอด คือ 1 ตุลาคม 2560 และงบการเงินประจําเดือนตั้งแตเดือนตุลาคม
2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561 ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
4.2.4 งานการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กําหนดเชิญหนวยบริการใน
สังกัดเขารวมประชุมการตรวจสอบงบการเงิน และจะนําขอมูลเงินนอกงบประมาณฯ เขาในระบบ GFMIS
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561

๔๔๘
3. ผลการสรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการ
ดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
ตารางที่ 135 วิเคราะหเชิงระบบดวยกรอบ Six building block Plus เรื่อง การบริหารการเงินการคลัง
หัวขอ
สิ่งที่ดําเนินการในป 2559
1. การสงมอบบริการ - จัดประชุมมอบนโยบายและติดตามการดําเนินงาน
(Service Delivery) - นิเทศ กํากับใหหนวยบริการดําเนินงานตาม
แนวทางที่กําหนด
2. บุคลากร
สาธารณสุข (Health
Workforce)
3. ขอมูลขาวสาร
(Information)

- ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลัง

6. การนําและการ
อภิบาลระบบ
(Leading
/Governance)

- ประชุมคณะกรรมการ CFO
- กําหนดมาตรการควบคุมคาใชจาย/เพิ่มรายไดให
งบประมาณมีความสมดุล-กํากับติดตามการ
ดําเนินงาน
- การออกนิเทศ/ประเมินงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการ CFO จังหวัดโดยมีสวนรวม
จากผูเกี่ยวของทุกระดับ
- กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ CFO ระดับ
อําเภอโดยมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกระดับ

- จังหวัดวิเคราะหขอมูลสถานการณการเงินการคลัง
รายหนวยบริการเสนอตอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง
- กํากับติดตามใหหนวยบริการจัดทําแผนประมาณ
การรายได - คาใชจาย ป 2561 และติดตามแผน
อยางตอเนื่อง
- กํากับใหหนวยบริการวิเคราะหสถานการณ
การเงิน/รายงานทางการเงิน เปรียบเทียบรายหนวย
บริการตามระดับ และรายงานตอ คกก.CFO ระดับ
อําเภออยางตอเนื่อง
4. ผลิตภัณฑทาง
- การจัดซื้อยาและเวชภัณฑฯรวมของ คกก.ยาและ
การแพทย วัคซีนและ เวชภัณฑมิใชยา
เทคโนโลยี
5. การเงิน
- เกลี่ยเงินชวยเหลือหนวยบริการที่ขาดสภาพคลอง
(Financing)
ทางการเงิน

7. ชุมชน ภาคีและ
การมีสวนรวม
(participation)

ปญหาและอุปสรรคที่พบ

- หนวยบริการบางแหงยัง
มีการเฝาระวังสถานการณ
การเงินการคลังไม
ตอเนื่อง

- คณะกรรมการฯของ
หนวยบริการบางแหงยังมี
การประชุมไมสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง

๔๔๙
3. ผลการสรุปประเด็นที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการ
ดําเนินงานไมประสบความสําเร็จของ
หนวยบริการบางแหงมีขอจํากัดดานการขยายการใหบริการที่เพิ่มขึ้น และบางแหงมีขอจํากัด
ดานประชากรที่มีจํานวนนอยกวา 25,000 คน ตลอดจนการรับภาระเงินเดือนบุคลากรคอนขางมาก
4. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
ควรจัดระบบพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานการเงินการคลัง
5. Best practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
5.1 การจัดระบบการติดตามการดําเนินงานดานการบริหารการเงินการคลังดวยตัวชี้วัดนิเทศ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด โดยมุงเนนกระบวนการพัฒนาระบบการเฝาระวังการเงิน
การคลังอยางมีสวนรวมของโรงพยาบาลและเครือขายบริการ
5.2 พัฒนาการจัดเก็บรายไดของหนวยบริการ ทําโปรแกรมจัดเก็บรายได

๔๕๐
ตารางที่ 136

การเบิกจายงบประมาณ ป 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แบบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
สวนราชการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
ตั้งแตวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
รายการ
เงินงบประมาณที่ไดรบั
ผลการเบิกจาย
จํานวนเงินคงเหลือ
รหัสงบประมาณ 21002050820000000
3,283,100.00
221,920.00
3,061,180.00
รหัสงบประมาณ 21002250560000000
79,500.00
79,500.00
รหัสงบประมาณ 2100228060000000
321,750.00
321,750.00
รหัสงบประมาณ 2100228085000000
582,350.00
56,240.00
526,110.00
รหัสงบประมาณ 2100228087000000
464,150.00
464,150.00
รหัสงบประมาณ 2100228090000000
324,900.00
324,900.00
รหัสงบประมาณ 2100230072000000
19,310.00
19,310.00
รหัสงบประมาณ 2100230095000000
4,229,600.00
1,824,881.58
2,404,718.42
รหัสงบประมาณ 2100230096000000
65,200.00
45,450.00
19,750.00
รหัสงบประมาณ 21002300A0000000
80,000.00
19,400.00
60,600.00
รหัสงบประมาณ 21002300A1000000
26,297.00
26,297.00
รหัสงบประมาณ 2100233028000000
394,500.00
251,876.00
142,624.00
รหัสงบประมาณ 2100234008000000
741,200.00
363,829.96
377,370.04
รหัสงบประมาณ 2100234024000000
873,240.00
873,240.00
รหัสงบประมาณ 2100237067000000
330,650.00
330,650.00
รหัสงบประมาณ 21002400290000000
25,226,040.00
14,308,468.00
10,917,572.00
รหัสงบประมาณ 2100243091000000
313,400.00
313,400.00
รหัสงบประมาณ 21002500920000000
67,000.00
4,875.00
62,125.00
รวมงบดําเนินงาน
37,422,187.00
17,096,940.54
20,325,246.46

รอยละการเบิกจาย หมายเหตุ
6.76
0.00
0.00
9.66
0.00
0.00
0.00
43.15
69.71
24.25
0.00
63.85
49.09
0.00
0.00
56.72
0.00
7.28
45.69

๔๕๑

รายการ
รหัสงบประมาณ 2100230097500001
รหัสงบประมาณ 2100230097500008
รหัสงบประมาณ 21002620A7500038
รหัสงบประมาณ 21002620A7500039
รหัสงบประมาณ 21002620A7500041
รวมงบเงินอุดหนุน
รหัสงบประมาณ 2100212021009000
รหัสงบประมาณ 2100219023009000
รหัสงบประมาณ 2100230024009000
รหัสงบประมาณ 2100234002009000
รวมเบิกแทน สนง.อาหารและยา
รหัสงบประมาณ 2100234001001000
รหัสงบประมาณ 2100237026009000
รวมเบิกแทนกรมสนับสนุน
รหัสงบประมาณ 2100228013009000
รวมเบิกแทนกรมแพทยแผนไทย
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณที่ไดรบั
100.00
28,500.00
117,200.00
1,319,400.00
63,300.00
1,528,500.00
16,800.00
21,500.00
18,500.00
972,000.00
1,028,800.00
54,200.00
1,197,000.00
1,251,200.00
87,000.00
87,000.00
121,494,778.00
162,812,465.00

ผลการเบิกจาย
694,600.00
694,600.00
39,227,154.00
57,018,694.54

จํานวนเงินคงเหลือ
100.00
28,500.00
117,200.00
1,319,400.00
63,300.00
1,528,500.00
16,800.00
21,500.00
18,500.00
277,400.00
334,200.00
54,200.00
1,197,000.00
1,251,200.00
87,000.00
87,000.00
82,267,624.00
105,793,770.46

รอยละการเบิกจาย หมายเหตุ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71.46
67.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.29
35.02

