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

๒๓๒
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
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/ผลการดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรความเปนเลิศกําลังคน
ดานสุขภาพ โดยไดกําหนดคานิยมองคกร “MOPH” เพื่อใหบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค เปนคนดี มีคุณคา และมีความสุข สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด คือ
ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการถายทอดนโยบายและกรอบการดําเนินงาน โดยบรรจุใน
แผนพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม พรอมทั้งกําหนดคานิยมองคกรของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่สอดคลองกับคานิยม 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 หมายถึง การใหบริการ
ดวยความประทับใจ (Service mind) การใหความสําคัญกับผูรับบริการหรือลูกคา (Customer service)
K (Knowledge) คือ มีความรู หมายถึง มีสมรรถนะหลัก (Competency) และ
ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองปฏิบัติ มีนวัตกรรมใหมๆในการปฏิบัติงาน (Innovation)
นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามไดจัดใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความผูกพันตอองคกร
การเสริมสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ของบุคลากรสุขภาพธํารงไวซึ่งบุคลากรในองคกร เชน การพัฒนา
องคกร (OD) การเชิดชูคนดี พัฒนานักสรางสุขซึ่งเปนแกนนําในการสํารวจ Happinometer กําหนดให
หนวยงานจังหวัดมหาสารคามทุกระดับมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) และ
ประเมินความสุขขององคกร (Happy Public Organization Index) ไดดําเนินการใหบุคลากรดําเนินการ
ประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ผานระบบ Online-based ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด นําขอมูลที่ไดจากการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มา
วิเคราะหผลและวางแผนในการพัฒนาความสุขของคนทํางาน จัดกิจกรรมเพื่อการสรางความสุขของ
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บุคลากร เชน เขารวมโครงการ Happy Money ซึง่ กําหนดคณะกรรมการดําเนินงานทุก CUP จัดคลินิก
สุขภาพทางการเงิน กิจกรรมเปดตัวองคกรสรางสุข กิจกรรมชมรม กิจกรรมนันทนาการ ตลาดนัดสรางสุข
กิจกรรมสรางสุขตางๆ เปนตน
1.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 88 ผลการดําเนินงานตัวชีว้ ัด/เรื่องรอยละของหนวยงานทีม่ ีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) ไปใช ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคามป ๒๕๕9-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ดําเนินการ
รอยละของหนวยงานที่มี
การนําดัชนีความสุข
ของคนทํางาน
(Happinometer) ไปใช

ผลการดําเนินงาน (8 เดือน)
เกณฑ
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา
มากกวา 197 97.52 ใชขอมูลจากป
รอยละ
2560
60
ทําแผนพัฒนา

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 (หนวยงานที่มีการประเมินดัชนีความสุข ของคนทํางานรายบุคคลนอย
กวารอยละ 60 ของจํานวนบุคลากรของหนวยงานนั้น มีจํานวน 5 แหง คิดเปน รอยละ 2.48 ไดแก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 4 แหง) รายละเอียด ดังตาราง
ตารางที่ 89 หนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช
รายการ
ขอมูล
1 รอยละของ
เปาหมาย
หนวยงานที่มีการ
(แหง)
นําดัชนีความสุข
ผลงาน
ของคนทํางาน
อัตรา/
(Happinometer) รอยละ
ไปใช มากกวา
รอยละ 60

ลําดับ

ตัวชี้วัด

สสจ.

รพท.

รพช.

สสอ.

รพ.สต.

1

1

12

13

175

1
100

1
100

12
100

12
171
92.30 97.71

ภาพรวม
จังหวัด
202
197
97.52
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และในป 2561 จะใชขอมูลจากการประเมินในป 2560 ในการพัฒนาความสุขของคนทํางาน
โดยกระบวนการ ดังนี้
การสรางความเขาใจ
- การทบทวนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัด ป 2558-2561 แผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดมหาสารคาม และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานดาน
สาธารณสุข ปงบประมาณ 2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาองคกรคุณธรรมและเครือขายคุณธรรม
จริยธรรม จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการแผนเสริมสรางสุขภาพทางการเงิน (Happy Money
Program) และกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลรวมกับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
- การถายทอดนโยบายการดําเนินงานสูหนวยบริการในสังกัด โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป
2558-2561การนิเทศงานใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของหนวยงานที่มีการนํา
ดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใชตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
- การประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานกับหนวยงานเครือขายทั้งจังหวัด พรอม
เปดตัวโครงการองคกรสรางสุข ผนวกกับการดําเนินงานPMQA ภายใตชื่อ PMQA & Happiness ในวันที่7
ธันวาคม2560และเปดตัวโครงการ Happy Money ในวันที่ 10 มกราคม 2561
- การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานองคกรคุณธรรมและความสุขของ
คนทํางาน ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สสจ.มหาสารคาม โดยผูรับผิดชอบงานองคกรคุณธรรม องคกร
สรางสุข และนักสรางสุข โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอทุกแหง หัวหนากลุมงานในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม เขารวมประชุมแนวทางการประกวดผลงานดีเดนดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ประจําป 2561 การสรางสุขในองคกรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน
การพัฒนาผูรับผิดชอบ
- สนับสนุนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานไดรับการพัฒนาฝกอบรมใหเปนนักสรางสุข
และเขารับการอบรมพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการสรางสุขในองคกร
- พัฒนานักสรางสุขทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จัดทําเปนทําเนียบนัก
สรางสุขจังหวัดมหาสารคาม
- พัฒนาองคความรูนักสรางสุขจังหวัดมหาสารคามใหสามารถนําขอมูลจากการ
ประเมินมาวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาความสุข จัดทํากิจกรรมที่สามารถสรางความสุขใหแกบุคลากรใน
สังกัดใหตรงกับความตองการ โดยใชแบบสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพชีวติ ความสุข
ความผูกพันของบุคลากรดวยแบบประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization Index
(HPI) และแบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะหขอมูลสูแผนพัฒนาความสุข
- มีแนวทางในการประเมินความสุขของบุคลากรซ้ําหลังจากทํากิจกรรมสรางสุขใน
หนวยงานแลว
- การอบรมปฐมนิเทศ และการสอนงานระหวางเจาหนาที่
- การนิเทศติดตามการดําเนินงานในหนวยบริการในสังกัด รวมกับการนิเทศและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
การสนับสนุนขอมูลตางๆ
- การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความสุขของคนทํางาน

๒๓๕
- การคืนขอมูลผลการประเมินความสุขของบุคลากรใหหนวยงาน
- การประสานงานหนวยงานสวนกลางในวิธีการประเมินความสุขของคนทํางาน
การจัดทําแผนงาน/โครงการองคกรสรางสุข
- การนิเทศงาน แนะแนวการดําเนินงานใหหนวยงานในสังกัดสามารถจัดการขอมูล
การประเมินความสุขการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนวางแผนจัดกิจกรรม เพื่อการสรางความสุขของบุคลากร
เชน กิจกรรมชมรม กิจกรรมนันทนาการ การประชาสัมพันธกิจกรรมโดยใชสื่อ Social Media Facebook
Line เปนตน
- การรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทําแผนงาน/โครงการ รายงานความ
คืบหนาในการดําเนินงานทุกไตรมาส และรายงานการวิเคราะหขอมูลดวยแบบสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรดวยแบบประเมิน Happinometer และ
Happy Public Organization Index (HPI) แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะหขอมูลสูแผนพัฒนา
ความสุขและแบบรายงานจํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
ประจําป 2561
1.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 90 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer) ไปใชแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคามป ๒๕59-๒๕61
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
รวมจังหวัด

๒๕๕9
เปาหมาย ผลงาน
-

๒๕60
เปาหมาย ผลงาน
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
27
27

๒๕61
เปาหมาย ผลงาน
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5
ระดับ 5 ระดับ 5

จากการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) หนวยงานที่มีบุคลากรประเมิน
ผานระบบ Online– based นอยกวารอยละ 60 ของจํานวนบุคลากรของหนวยงานนั้น มีจํานวน 5 แหง

๒๓๖
คิดเปนรอยละ 2.48 ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหง คือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด 3 แหง ไดแก รพ.สต.หนองระเวียง
รพ.สต.เมืองเตา และรพ.สต.หนองแก และมีรพ.สต.ในสังกัดสาธารณสุขอําเภอเมือง 1 แหง ไดแก รพ.สต.
บานโนนเพ็ก ซึ่งในป 2561 ไมสามารถลงขอมูลในระบบ Online–based ไดอีก เนื่องจากไดปดระบบลง
ขอมูลแลว จึงนําที่ประเมินแลวนั้นมาทําแผนพัฒนาความสุขตอไปในป 2561
ในป 2561 มีการนําขอมูลจากการประเมินในโปรแกรมมาวิเคราะหหาปญหาที่ตองปรับแกไข
เพื่อใหบุคลากรมีความสุขมากยิ่งขึ้น และแบงระดับผลการดําเนินงานเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทํางานและการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางานไปใช
ระดับที่ 2 มีการสํารวจขอมูล
ระดับที่ 3 มีการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลและนําเสนอผลตอผูบริหาร
ระดับที่ 4 มีการทําแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน
ระดับที่ 5 มีการใชแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน
จังหวัดมหาสารคามจึงไดวางแนวทางการดําเนินงานโดยเริ่มจากนําขอมูลดิบที่ไดจากการ
ประเมินมาวิเคราะหปญหา โดยใชแบบสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพชีวติ ความสุข ความ
ผูกพันของบุคลากรดวยแบบประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI)
เพื่อสังเคราะหขอมูลออกมาอยางเปนรูปธรรม นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาความสุขโดยใชแบบสรุปความ
เชื่อมโยงจากการวิเคราะหขอมูลสูแผนพัฒนาความสุข มาเปนตนแบบในการเขียนแผนงานโครงการ
แผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน และไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสุขของบุคลากรตามแผน
ที่ไดวางไว พรอมรายงานผลการดําเนินงาน ภาพกิจกรรม ในรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3
1.3 ขอมูลผลการดําเนินงานแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕61 รอบ 8 เดือน
การดําเนินงานชวงเดือน 1 ตุลาคม 2560– 31 พฤษภาคม ๒๕61 สสจ.ไดสงคืนขอมูลดิบผล
การประเมินความสุขของคนทํางานใหหนวยงานในสังกัดทางอีเมลล/Line ของนักสรางสุขในแตละอําเภอ
เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหปญหาความสุขของคนทํางาน ในหนวยงานการนิเทศงาน สสจ.ไดแนะแนวการ
ดําเนินงานใหหนวยงานในสังกัดสามารถจัดการขอมูลการประเมินความสุข การวิเคราะหขอมูลเพื่อนําขอมูล
นี้ไปจัดทําแผนพัฒนาความสุขของคนทํางานตอไป และไดมีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามการ
ดําเนินงานองคกรคุณธรรมและความสุขของคนทํางาน โดยผูรับผิดชอบงานองคกรคุณธรรม องคกรสรางสุข
และนักสรางสุข โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอทุกแหง หัวหนากลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม เขารวมประชุมแนวทางการประกวดผลงานดีเดนดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจําป
2561 การสรางสุขในองคกรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน ถอดบทเรียนปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานทั้งนีห้ นวยงานในสังกัดไดเสนอแนะวาควรมีกรอบในการสรุปขอมูลการวิเคราะห
Happinpmeter จึงไดรวมกันออกแบบแบบสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข
ความผูกพันของบุคลากรดวยแบบประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization Index
(HPI) เพื่อทีท่ ุกหนวยไดนําขอมูลที่สงคืนนี้ไปวิเคราะหขอมูลแลรายงานมาเปนแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้
ยังมีการออกแบบ แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะหขอมูลสูแผนพัฒนาความสุข เพื่อเปนบทสรุป
ในการเปนตนแบบในการเขียนแผนงานโครงการ พรอมทั้งมีการรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทํา

๒๓๗
แผนงาน/โครงการ การรายงานการเขารวมโครงการ Happy Money Program ดวยแบบรายงานจํานวน
ผูเขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) ประจําป 2561 รายงานความ
คืบหนาในการดําเนินงานทุกไตรมาส
ตารางที่ 91 เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องหนวยงานมีการทําแผนพัฒนาความสุข
ของคนทํางาน (ระดับ 4) รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561)
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
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
27

ผลงาน
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
27

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

ในรอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) เปาหมายคือ หนวยงานเครือขายทุก
อําเภอไดมีการนําขอมูลจากการประเมิน Happinometer ในโปรแกรมไปวิเคราะหผล และจัดทํา
แผนพัฒนาความสุขที่ตรงตามดานที่เปนปญหา ซึ่งหนวยงานเครือขายไดมีการรายงานผลการวิเคราะห
ขอมูล และการจัดทําแผนงานโครงการมาตามแบบสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพชีวิต
ความสุข ความผูกพันของบุคลากรดวยแบบประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization
Index (HPI) แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะหขอมูลสูแผนพัฒนาความสุข ซึ่งเปนแบบรายงานที่
เปนแบบเดียวกันทั้งจังหวัด พรอมทั้งแนบแผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาความสุขของคนทํางานในป 2561
มาพรอมกับการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส จากหนวยงานเปาหมายคือ สสจ. รพท. รพช. และ
สสอ. รวมทั้งสิ้น 27 หนวย มีการจัดทําแผนพัฒนาความสุขแลวทั้ง 27 หนวย คิดเปนหนวยงานดําเนินงาน
ตามเปาหมายรอบ 8 เดือน รอยละ 100

๒๓๘
2. การวิเคราะหการดําเนินงานเชิงระบบ ตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช (ไมนอยกวา รอยละ 60)
1. Structure
- คณะกรรมการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการวางแผนกําลังคน
คณะกรรมการบริหารกําลังคนคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม และองคกรสรางสุข คณะกรรมการแผน
สงเสริมสุขภาพของคนทํางาน (Happy Money Program) ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ มีการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน พิจารณาผูเขารวมโครงการ Happy Money Program ตอเนื่อง
- จัดใหมี HR Clinic พัฒนาชองทางการชวยเหลือ ใหคําแนะนําบุคลากร
- มีเครือขายการทํางาน HR ที่เขมแข็ง มีผูรับผิดชอบหลัก นักสรางสุขทั้งระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ ทุกอําเภอ และมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกไตรมาส
2. Information
- มีการประเมินความสุขขององคกร HPI และความสุขของบุคลากรรายบุคคลโดย
โปรแกรม Happinometer ติดตามและสะทอนการลงขอมูลเปนระยะ
- ผลการดําเนินงานประเมินดัชนีความสุขของคนทํางานเปนอันดับ 2 ของเขต
สุขภาพที่ 7 (รอยละ 97.52)
- พื้นที่ผลงานต่ํากวาเกณฑ บุคลากรประเมินดัชนีความสุขนอยกวารอยละ 60
ของบุคลากรในหนวยงาน ไดแก สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย (40) รพ.สต.หนองระเวียง พยัคฆภูมิพิสัย (50)
รพ.สต.เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย (50) รพ.สต.หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย (50) รพ.สต.บานโนนเพ็ก เมือง
มหาสารคาม (42.86)
- ปงบประมาณ 2561 คืนขอมูลใหพื้นที่นําขอมูลมาวิเคราะหวางแผน ปรับปรุง
พัฒนาความสุขของบุคลากรตามบริบทของแตละองคกรสรุปออกมาเปนภาพรวมของจังหวัด ดวยแบบ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพชีวติ ความสุข ความผูกพันของบุคลากรดวยแบบประเมิน
Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI) แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการ
วิเคราะหขอมูลสูแผนพัฒนาความสุข
- เนนแกปญหาทางการเงินดวย Happy Money Program ไตรมาส 3 กําหนดให
รายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมสรางสุขที่ไดดําเนินการตามแผน รายงานภาพกิจกรรม พรอมจัดทําแบบ
รายงานจํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) ประจําป 2561
3. Intervention/Innovation
- การดําเนินงาน Happy Money Program ประสานงานรวมกับธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารออมสิน สหกรณออมทรัพยมหาสารคาม
- ผลักดันใหพื้นที่จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการแกไขปญหาดานความสุขของ
บุคลากร
- พัฒนาศักยภาพนักสรางสุขใหสามารถวิเคราะหขอมูล จัดทําแผน และจัด
กิจกรรมสรางสุขได
- เกิดความตื่นตัวในการขับเคลื่อนการสรางสุขในหลายลักษณะ เชน ตลาด On
Line สมุดบันทึกความดี บัญชีครัวเรือน การทําเกษตรพอเพียงกิจกรรมชมรม กิจกรรมกลุมวัย กิจกรรมเพื่อ
ความผอนคลาย สงกรานตสรางสุข มีการประชุมเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยาง
และประชาสัมพันธกิจกรรมสรางสุขผาน Application Line และ Facebook Page

๒๓๙
- ใชคานิยม MOPH เปนเกณฑองคประกอบในการสรรหาคนเขาสูตําแหนงในการ
บริหาร
4. Integration
- บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางการพัฒนาองคกรคุณธรรมและองคกร
สรางสุข PMQA ITA และ รพ.สต.ติดดาว
- จัดกิจกรรมสรางสุขโดยประสานความรวมมือกับกลุมงานตางๆ ในสสจ.และ
หนวยงานเครือขาย
- พัฒนาการดําเนินงานโครงการ Happy Money Program ธนาคารและสถาบัน
ทางการเงินอื่นๆ
- ประสานความรวมมือธนาคารไทยพาณิชยในการแกไขปญหาทางการเงิน
บุคลากรในสังกัด ทั้งโครงการ Happy money Program Happy Money Clinic และโครงการอื่นๆ
เพิ่มเติมใน Phase 2 ไดแก Happy Car Insurance, Happy Redeeming กับธนาคารออมสิน, ระบบชําระ
เงิน E-payment, Happy Communicationกับ AIS
- การทํางานรวมกับภาคชุมชนและหนวยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย วิทยาลัย
พยาบาล ในการดําเนินงานคุณธรรม
5. Monitoring & Evaluation
- กํากับติดตามการทํางานของพื้นที่ดวยการรายงานทุกไตรมาสและแบบรายงาน
ผลการวิเคราะหความสุขของบุคลากร แบบวิเคราะหความเชื่อมโยงปญหาความสุขและแผนพัฒนา
- กําหนด KPI ประเมินระดับอําเภอ ออกนิเทศติดตามการดําเนินงานในพื้นที่
- ใช Application Line กลุม Happy MOPH MHSK และกลุม HR สสจ.
มหาสารคาม ในการสื่อสารเรงดวน หรือใหคําปรึกษา
- ใช Application Facebook เปนสื่อถายทอดกิจกรรมการพัฒนาองคกรสรางสุข
เพื่อเปนการกระตุน และสรางความตื่นตัวในการดําเนินงาน
Small Success
- บรรลุเปาหมาย SmallSuccessไตรมาสที่ 1 หนวยงานมีการประเมิน
Happinometer และ HPI พรอมทั้งไดรับขอมูลดิบจากผลการประเมิน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปญหา
- บรรลุเปาหมาย Small Success ไตรมาสที่ 2 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูล
ความสุขของคนทํางาน มีรายงานการวิเคราะหขอมูลความสุขของคนทํางานแบบสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรดวยแบบประเมิน Happinometer และ
Happy Public Organization Index (HPI)
- บรรลุเปาหมาย Small Success ไตรมาสที่ 3 หนวยงานจัดทําแผนงาน/
โครงการ พัฒนาความสุข แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะหขอมูลสูแผนพัฒนาความสุขแบบรายงาน
จํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) ประจําป 2561และมี
การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาความสุข
ประเด็นเสี่ยง
- การจัดทําเอกสารประกอบการเขารวมโครงการ Happy money Program ที่
ตองเกี่ยวของกับงานการเงิน และมีการเพิ่มเติมรายละเอียดการเขารวมโครงการ ลงนามในวันที่ 16 มีนาคม
2561

๒๔๐
- การเขารวมโครงการ Happy Redeeming กับธนาคารออมสิน ที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรที่มีหนี้คาง ในเกณฑเสี่ยง
2.2 แผนงาน กระบวนงาน เครื่องมือที่ใชดําเนินงานป 2561 เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่
ตองการการดําเนินงานเพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายดวยการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
การประชุมติดตามการดําเนินงาน รับฟงปญหาในการดําเนินงาน ตลอดจนการนําเสนอ Best Practice
จากหนวยงานที่ดําเนินการประสบผลสําเร็จ เพื่อเปนแบบอยางใหหนวยงานอื่นๆ ไดนําไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไป
ระดับ
ความสําเร็จ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

เกณฑแสดงถึงความสําเร็จ
มีการชี้แจงทําความเขาใจ
แนวทาง/สื่อสารประชาสัมพันธ
การนา ดัชนีวัดความสุขของ
คนทํางานและ
Core Value “MOPH” ไปใช

ผลการดําเนินงาน

- มีการแตงตั้งคณะทํางาน/ ผูรับผิดชอบงาน/
นักสรางสุขของหนวยงาน
- มีเครื่องมือวัดความสุข Happinometer
(สนับสนุน จากสวนกลาง)
- มีการสื่อสารถายทอดการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน และCore Value “MOPH”
- มีแผนการดําเนินงาน/โครงการ
- มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร
หนวยงานมีการประเมินดัชนี
- มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน
ความสุขของคนทํางาน (Happy (Happinometer) รายบุคคลในป 2560 มากกวา
Work life index : HWI) ตาม
รอยละ 60 ของจํานวนบุคลากรของหนวยงานนั้น
แบบประเมินที่กําหนดรายบุคคล จํานวน 197 แหง คิดเปน รอยละ 97.52
มากกวารอยละ 60 ของจํานวน (ประเมินไมถึงรอยละ 60 จํานวน 5 หนวยงาน)
บุคลากร
- มีการประเมินดัชนีความสุขขององคกร (HPI)
คาเฉลี่ยรอยละ 68.13 อยูในระดับมีความสุข
มีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล - ป 2561 มีการนําขอมูลจากการประเมินความสุข
จากการประเมินดัชนีความสุข
ป 2560 มาวิเคราะหผลประเมินระดับความสุขของ
ของคนทํางาน (Happy Work
หนวยงาน พบวา
life index : HWI)
1) ระดับความสุข ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม 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
- วิเคราะหปญหาความสุขในบริบทของแตละ
หนวยงาน

๒๔๑
ระดับ
ความสําเร็จ
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

เกณฑแสดงถึงความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

มีการทําแผนพัฒนาความสุขของ - มีการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาจัดทํา
คนทํางานและ Core Value
แผนพัฒนาความสุขของบุคลากร เชน กิจกรรม
“MOPH”
ชมรม เศรษฐกิจพอเพียงตามปญหาที่พบใน
หนวยงาน
- การจัดทําแบบประเมินตนเองการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุข ทุก
ไตรมาส พรอมรายงานแผนงาน/โครงการ ป 2561
มีการใชแผน/ดําเนินการตาม
- หนวยงานการจัดกิจกรรมพัฒนาความสุขของ
แผนพัฒนาความสุขของ
บุคลากรในองคกรตามบริบท พรอมมีการรายงาน
คนทํางาน และ Core Value
ผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
“MOPH”
ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 และในการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูหนวยงานที่เปนแบบอยาง การ
ดําเนินงานคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 8-9 พฤษภาคม
2561

2.3 การจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team) ของป
2561
การดําเนินงานพัฒนาองคกรสรางสุขใน สสจ. อยูในการสวนของกลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานพัฒนาบุคลากร (HRD) โดยดําเนินงานควบคูกับงานพัฒนาองคกรคุณธรรม และการดําเนินงาน
PMQA หมวดการมุงเนนบุคลากร ซึ่งประสานงานรวมกับหนวยงานเครือขายที่จะมีผูรับผิดชอบงานสวน
ใหญเปนผูรับผิดชอบงานบุคลากรหรือผูรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายเปนนักสรางสุขของหนวยงาน
2.4 ปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ของการดําเนินงานป ๒๕61
- นโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ชัดเจนจากผูบริหาร
- ความเขมแข็งของเครือขายนักสรางสุข
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนสาเหตุตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จของตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) ไปใช
การจัดกิจกรรมพัฒนาความสุขของบุคลากรที่ไมตรงกับปญหา หรือไมตอบสนองตามความ
ตองการของบุคลากร อาจสงผลใหผลการประเมินความสุขเมื่อประเมินในปถัดไปไมเพิ่มขึ้น

๒๔๒
4. การแกไขปญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการรอบที่ ๑/๒๕61
ตารางที่ 92 การแกไขปญหาและอุปสรรคของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) ไปใช ป ๒๕61 จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ ๑/๒๕61
ขอเสนอแนะจากทีมตรวจราชการ
รอบที่ ๑/๒๕61
ควรมีการวิเคราะหผลการประเมิน
Happinometer อยางชัดเจน วิเคราะห
ปญหารายหนวยงาน และวางแผน
แกปญหาตามบริบทของแตละหนวยงาน

การดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค
ของจังหวัดมหาสารคาม
กําหนดแบบสรุปขอมูลที่เปนภาพรวมของจังหวัด ดวยแบบ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพชีวติ
ความสุข ความผูกพันของบุคลากรดวยแบบประเมิน
Happinometer และ Happy Public Organization
Index (HPI) แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะห
ขอมูลสูแผนพัฒนาความสุขนอกจากนี้ยังกําหนดแบบ
รายงานจํานวนผูเขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพทางการ
เงิน (Happy Money Program) เพื่อติดตามการดําเนินงาน
โครงการ Happy Money Program

5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
ความชัดเจนในการเขารวมโครงการ Happy Money Program, Happy Redeeming
6. Best practice หรือนวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (อาจคนพบที่ระดับจังหวัด อําเภอ
หรือตําบล โดยใหระบุเรื่องและพื้นที่ดําเนินการหรือหนวยงานที่ดําเนินการ)
1. ใช Group line “Happy MOPH MHSK” ในการสื่อสาร ติดตามการดําเนินงานกับ
นักสรางสุข ผูรับผิดชอบงาน และผูเกี่ยวของ
2. กิจกรรมชมรมสรางสุข กิจกรรมสรางสุข ที่ สสจ. เปนตนแบบ และหนวยงานเครือขาย
นําไปใช
3. กิจกรรมสรางสุขในหนวยงานเครือขายตางๆ เชน น้ําหนักแลกเงิน รพ.วาปปทุม สมุด
บันทึกความดี รพ.เชียงยืน

๒๔๓
7. ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Happy MOPH

กิจกรรม Happy Money Program

๒๔๔

เครือขายนักสรางสุขมหาสารคาม

ประชุมขับเคลื่อน ติดตามการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู

๒๔๕

กิจกรรมสรางสุข และกิจกรรมชมรมสรางสุข

๒๔๖
ประเด็นหลัก 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 28. อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ (Retention Rate)
ผูรับผิดชอบ นางสุธิดา คณะมะ
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
โทร 043 777791 ตอ 165
E-mail : personmk2011@gmail.com
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ความเปนมาของประเด็นการตรวจราชการ
1) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) ไมนอยกวารอยละ 85
หมายถึง จํานวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจาง (ขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานอยูจริง ณ หนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา ≥ 1 ป (1 ปขึ้นไป) โดยเริ่มนับตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ
หนวยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงวันที่เก็บขอมูล (ในแตละระดับที่วัดผล : กระทรวง/กรม/
เขตฯ/จังหวัด/หนวยบริการ/หนวยงาน) โดยมีสัดสวนไมนอยกวา รอยละ 85 เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 5 ประเภทการจางที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด ณ ตนปงบประมาณ (1 ตุลาคม)
2) สูตรคํานวณอัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate)
สูตรคํานวณอัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข
= จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูจริง ≥ 1 ป ณ 31 พ.ค. 61 (B) x 100
จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูจริง ณ 1 ต.ค. 60
ประเด็นการตรวจราชการรอบที่ 2/2561
1. มีการบริหารจัดการขอมูลกําลังดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาฐานขอมูลกําลังคน
ระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพของขอมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข
ในระดับหนวยงาน
ลําดับ ประเด็นการตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ
แหลงอางอิง/เอกสารหลักฐาน
1 ฐานขอมูลกําลังคนของหนวยงาน
100% โดยตรวจสอบจากจํานวนคําสั่งตางๆ (งาน
มีความถูกตองเปนปจจุบัน
บริหารทรัพยากรบุคคล) ที่ไดรับการบันทึก
(สป.สธ. : ระบบ HROPS)
ลงในฐานขอมูลกําลังคนของหนวยงาน
(สป.สธ. : ระบบ HROPS)
2 มีผลการวิเคราะหขอมูลการสูญเสีย
มี โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลกําลังคนของ
บุคลากรและสถานการณกําลังคนของ (100%) หนวยงาน (สป.สธ. : ระบบ HROPS)
หนวยงาน
2.1 มีรายงานขอมูลจํานวนบุคลากรที่
มี 2.1 รายงานขอมูลบุคลากรสาธารณสุข ณ
ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด ณ วันที่ 1 ต.ค.
วันที่ 1 ต.ค. 60 ตามตารางที่ 2.1 (สป.สธ.:
60 (ตามตารางที่ 2.1)
ระบบ HROPS)
2.2 มีรายงานขอมูลจํานวนบุคลากร
มี 2.2 รายงานขอมูลบุคลากรสาธารณสุข ณ วันที่
ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด ณ วันที่ 31 พ.ค.
31 พ.ค. 61 ตามตารางที่ 3.2 (สป.สธ. :
61 (ตามตารางที่ 3.2)
ระบบ HROPS)
2.3 มีรายงานขอมูลการสูญเสียบุคลากร
มี 2.2 รายงานขอมูลการสูญเสียบุคลากร

๒๔๗
1. มีการบริหารจัดการขอมูลกําลังดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาฐานขอมูลกําลังคน
ระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพของขอมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข
ในระดับหนวยงาน
ลําดับ ประเด็นการตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ
แหลงอางอิง/เอกสารหลักฐาน
ของหนวยงาน ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
สาธารณสุข ณ วันที่ 31 พ.ค. 61 ตาม
(ตามตารางที่ 3.3.1 และ 3.3.2)
ตารางที่ 3.3.1 และ 3.3.2 (สป.สธ. :
ระบบ HROPS)
2. มีการกําหนดแผน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางและธํารงรักษาบุคลากรใหคงอยูในระบบ หนวยงานตองมี
แผน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางและธํารงรักษาบุคลากร
ลําดับ ประเด็นการตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ
แหลงอางอิง/เอกสารหลักฐาน
3 มีแผน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางและธํารง
มี แผน/กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการ
รักษาบุคลากร
เสริมสรางและธํารงรักษาบุคลากรใน
หนวยงาน
3. มีการดําเนินการและติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ลําดับ ประเด็นการตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ
แหลงอางอิง/เอกสารหลักฐาน
4 มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตาม
มี เอกสารการดําเนินงานตามแผน/กิจกรรม
แผน/กิจกรรมในการเสริมสรางและธํารง
และ/หรือรายงานผลการดําเนินงานตาม
รักษาบุคลากรในหนวยงาน
แผน/กิจกรรม
4. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
ลําดับ ประเด็นการตรวจราชการ/มาตรการ เกณฑ
แหลงอางอิง/เอกสารหลักฐาน
5 อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข ≥85% สูตรคํานวณอัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข
=จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูจริง≥1ป ณ 31พ.ค.61(B)x100
(Retention Rate) ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูจริง ณ 1 ต.ค. 60
อางอิง: สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2560. แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข และ
แผนปฏิบัติการ คํารับรองการปฏิบัติราชการป 2561. Retrieved from
http://bps.moph.go.th/new_bps/StrategyPlanAndPA

๒๔๘
2. สถานการณ
จังหวัดมหาสารคาม ประกอบดวยหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนี้
ตารางที่ 93 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงของจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ประเภท
หนวยงาน

จํานวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (คน)
จํานวน
พนักงาน
หนวยงาน
พนักงาน
ลูกจาง ลูกจาง
ขาราชการ
กระทรวง
รวม
ราชการ
ประจํา ชั่วคราว
สาธารณสุข
1
768
48
513
90
90
1,509

โรงพยาบาล
ทั่วไป
สํานักงาน
1
67
19
10
สาธารณสุข
จังหวัด
โรงพยาบาล
13
1,199
30
610
103
ชุมชน
สํานักงาน
13
42
0
0
0
สาธารณสุข
อําเภอ
รพ.สต.
175
627
0
156
13
รวม
203
2,703
97
1,279
216
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

2

98

411

2,353

1

43

219
723

1,015
5,018

๒๔๙
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
3.1 ภาพรวมรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการในขอที่ 1. ขางตน

ลําดับ

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รพท.มหาสารคาม
สสจ.มหาสารคาม
รพช.กันทรวิชัย
รพช.กุดรัง
รพช.แกดํา
รพช.โกสุมพิสัย
รพช.ชื่นชม
รพช.เชียงยืน
รพช.นาเชือก
รพช.นาดูน
รพช.บรบือ
รพช.พยัคฆภูมิพิสัย
รพช.ยางสีสุราช
รพช.วาปปทุม

สสอ.เมืองมหาสารคาม
(และหนวยงานใน
กํากับ)
16 สสอ.กันทรวิชัย
(และหนวยงานใน
กํากับ)
17 สสอ.กุดรัง
(และหนวยงานใน
กํากับ)

1.
ฐานขอมูล
กําลังคน
ถูกตอง
เปน
ปจจุบัน

ผลการดําเนินการตามประเด็นการตรวจราชการ (/)
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6
รอบ 9
รอบ 3 เดือน
เดือน
เดือน
2.
2.1 มีผลวิเคราะห
3.
4.
มีผล
ขอมูลสูญเสีย มีการกําหนด มีการ
วิเคราะห 1) มีผล 2) มีผล
แผน/
ดําเนินการ
ขอมูล วิเคราะห วิเคราะห กิจกรรมเพื่อ ตามแผนและ
สถานการณ จํานวน สาเหตุ เสริมสราง ติดตามผล
กําลังคน บุคลากร การ
และธํารง
การ
รักษา
ดําเนินงาน
ที่สูญเสีย สูญเสีย
บุ
ค
ลากร
ตามแผน
ทั้งหมด บุคลากร

รอบ 12 เดือน
5.
อัตราการคง
อยูของ
บุคลากร
สาธารณสุข
ณ วันรายงาน
ผล (31 พ.ค.
61)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

97.68%
102.04%
96.92%
93.22%
100.00%
97.33%
97.22%
97.58%
96.47%
97.93%
98.81%
97.69%
97.52%
99.02%
98.33%

/

/

/

/

/

/

98.10%

/

/

/

/

/

/

96.77%

๒๕๐

ลําดับ

หนวยงาน

1.
ฐานขอมูล
กําลังคน
ถูกตอง
เปน
ปจจุบัน

ผลการดําเนินการตามประเด็นการตรวจราชการ (/)
รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6
รอบ 9
รอบ 3 เดือน
เดือน
เดือน
2.
2.1 มีผลวิเคราะห
3.
4.
มีผล
ขอมูลสูญเสีย มีการกําหนด มีการ
วิเคราะห 1) มีผล 2) มีผล
แผน/
ดําเนินการ
ขอมูล วิเคราะห วิเคราะห กิจกรรมเพื่อ ตามแผนและ
สถานการณ จํานวน สาเหตุ เสริมสราง ติดตามผล
กําลังคน บุคลากร การ
และธํารง
การ
รักษา
ดําเนินงาน
ที่สูญเสีย สูญเสีย
ทั้งหมด บุคลากร บุคลากร ตามแผน

รอบ 12 เดือน
5.
อัตราการคง
อยูของ
บุคลากร
สาธารณสุข
ณ วันรายงาน
ผล (31 พ.ค.
61)

18 สสอ.แกดํา

/

/

/

/

/

/

100.00%

19

/

/

/

/

/

/

100.80%

/

/

/

/

/

/

103.45%

/

/

/

/

/

/

97.06%

/

/

/

/

/

/

97.22%

/

/

/

/

/

/

100%

/

/

/

/

/

/

99.04%

/

/

/

/

/

/

99.18%

/

/

/

/

/

/

97.96%

/

/

/

/

/

/

99.03%

20
21
22
23
24
25
26
27

(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.โกสุมพิสัย
(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.ชื่นชม
(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.เชียงยืน
(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.นาเชือก
(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.นาดูน
(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.บรบือ
(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.พยัคฆภูมิพสิ ยั
(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.ยางสีสรุ าช
(และหนวยงานใน
กํากับ)
สสอ.วาปปทุม
(และหนวยงานใน
กํากับ)

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

๒๕๑
3.2 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ตารางที่ 94 จํานวนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลําดับ

1
2

ประเภทบุคลากร

จํานวนบุคลากร
ที่ปฏิบตั งิ านอยู
จริง
ณ 1 ต.ค. 60
(คน)
(A)
2,703
97
1,279

จํานวนบุคลากร อัตราการคงอยูของ
ที่ปฏิบตั งิ านอยูจริง บุคลากรสาธารณสุข
≥1 ป (1 ปขึ้นไป)
ณ 31 พ.ค. 61
ณ 31 พ.ค. 61
(%)
(คน)
(C) = [(B)/(A)]x
(B)
100
2,677
99.04%
97
100.00%
1,240
96.95%

ขาราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง
3
สาธารณสุข
212
4 ลูกจางประจํา
216
98.15%
696
5 ลูกจางชั่วคราว
723
96.27%
4,922
รวม
5,018
98.09%
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จากตารางจะเห็นไดวา จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด 5 ประเภทการจาง
(ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)ที่ปฏิบัติงาน
จริง ณ หนวยงานทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม เปนระยะเวลา ≥ 1 ป โดยนับตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ
หนวยงานภายในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พบวา อัตราการคงอยูของบุคลากร
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อยูจริง ณ 1 ตุลาคม 2560 บุคลากรประเภทพนักงานราชการ มีอัตราการคงอยูของบุคลากรมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 100 รองลงมาคือประเภทขาราชการ มีอัตราการคงอยูของบุคลากร คิดเปนรอยละ 99.04
และนอยที่สุดคือประเภทลูกจางชั่วคราว มีอัตราการคงอยูรอยละ 96.27 ภาพรวมอัตราการคงอยูของ
บุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม คิดเปนรอยละ 98.09

๒๕๒
3.3 ขอมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3.3.1 อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2561
ตารางที่ 95 อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลําดับ
1
2

ประเภทบุคลากร

จํานวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
ณ 31 พ.ค. 61
(คน)
(D)
2,677
97
1,240

จํานวนการ
สูญเสีย
ณ 31 พ.ค. 61
(คน)
(E)
24
0
39

อัตราการสูญเสีย
บุคลากร
ณ 31 พ.ค.61 (%)
(F) = [(E)/(D]x 100

ขาราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง
3
สาธารณสุข
212
4
4 ลูกจางประจํา
696
27
5 ลูกจางชั่วคราว
94
รวม
4,922
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

0.90%
0.00%
3.15%
1.89%
3.88%
1.91%

จากตารางจะเห็นไดวา จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูจริงทั้งหมด 5 ประเภทการจาง
(ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงาน
จริง ณ หนวยงานที่จังหวัดมหาสารคาม เปนระยะเวลา ≥ 1 ป โดยนับตั้งแตวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ
หนวยงานภายในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เทียบกับ
จํานวนการสูญเสีย ณ 31 พฤษภาคม 2561 พบวา บุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราว มีอัตราการสูญเสีย
บุคลากร ณ 31 พฤษภาคม 2561 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.88 รองลงมาคือบุคลากรประเภทพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข อัตราการสูญเสียบุคลากร ณ 31 พฤษภาคม 2561 คิดเปนรอยละ 3.15 และไมมี
บุคลากรที่สูญเสียเลยคือประเภทพนักงานราชการ ภาพรวมอัตราการการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ณ 31 พฤษภาคม 2561 คิดเปนรอยละ 1.91

๒๕๓
3.3.2 อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จําแนกสาเหตุการสูญเสีย ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ตารางที่ 96 อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จําแนกสาเหตุการสูญเสีย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลําดับ

ประเภท
บุคลากร

จํานวน
บุคลากรที่
ปฏิบัตงิ าน
จริงทั้งหมด
ณ 31 พ.ค. ลาออก %
61
(คน)
2,677 24 0.90%

1 ขาราชการ
พนักงาน
2
97
ราชการ
พนักงาน
3 กระทรวง
1,240
สาธารณสุข
4 ลูกจางประจํา 212
ลูกจาง
5
696
ชั่วคราว
รวม
3,448

จํานวนการสูญเสีย ณ 31 พ.ค. 61 (คน)
การถูกใหออกโดยมีความผิด
รวม
โอนไป
นอก
% ให
ปลด
ไล
สังกัด
%
%
% คน %
ออก
ออก
ออก
สป.
0

0% 0 0% 0 0% 0 0% 24 0.90%

0 0.00%

0

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0.00%

39 3.15%

0

0% 0 0% 0 0% 0 0% 39 3.15%

4 1.89%

0

0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 1.89%

27 3.88%

0

0% 0 0% 0 0% 0 0% 27 3.88%

94 1.91% 0

0% 0 0% 0 0% 0 0% 94 1.91%

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ : % คํานวณจาก "จํานวนการสูญเสีย" เทียบกับ "จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด”
จากตารางจะเห็นไดวาสาเหตุการสูญเสียบุคลากรในจังหวัดมหาสารคาม จําแนกสาเหตุการ
สูญเสีย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พบวา ประเภทบุคลากรที่ลาออกมากที่สุดคือ ลูกจางชั่วคราว คิด
เปนรอยละ 3.88 น รองลงมาประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 3.15 รองลงมาคือ
บุคลากรประเภทลูกจางประจํา คิดเปนรอยละ 1.89 และประเภทที่ไมมีการลาออกเลยคือพนักงานราชการ
การสูญเสียของบุคลากรของจังหวัดมหาสารคาม ไมพบวามีบุคลากรที่ถูกใหออกโดยมีความผิด ทั้งใหออก
ปลดออก และไลออก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

๒๕๔
3.4 แผน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางและธํารงรักษาบุคลากรของจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดําเนินการ
ลําดับ
แผน/กิจกรรม
ดําเนิน
ยังไม
ยกเลิก
ผลลัพธ/ผลผลิต
การแลว ดําเนินการ
1 แผนกําลังคน

2 แผนความกาวหนาในสายอาชีพ

3 แผนเสริมสรางความผาสุก
บุคลากรมีความผาสุก

คิดเปน 85 %
4 แผนการบริหาร/จัดการความ
โครงการปรับปรุงพื้นผิว

เสี่ยง
จราจร
5 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สงบุคลากรเขารับการ

สาธารณสุข
พัฒนาฯ 270 คน
(70%)
6 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
บุคลากรใหมเขารวมฯ

33 คน (100%)
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห
สังเคราะห จากการตรวจติดตาม
วิเคราะหปจจัยความสําเร็จของอัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภท ในป 2561 ใน
ไตรมาสสอง ในอัตรารอยละ 98.09
- การสรางปจจัยที่ตอบสนองตอการคุณภาพชีวิต ในรูปแบบคาตอบแทน การจัดระบบงานเอื้อตอ
การทํางานเปนทีม และบุคลากรสวนใหญเปนคนพื้นที่ มีภูมิลําเนาในจังหวัดมหาสารคาม
- การกําหนดเปนตัวชี้วัดยุทธศาสตรของจังหวัด

๒๕๕
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค
- ระบบโปรแกรม HROPS ไม
ตอบสนองการปฏิบัติงานของ
จังหวัดมีความลาชาไมเสถียรและ
ระบบไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
- การดําเนินการตามนโยบายที่
เรงดวนของกระทรวงสาธารณสุข
ในการบริหารจัดการกําลังคน
หลายเรื่อง
- ในระดับอําเภอไมมีผูปฏิบัติงาน
หนาที่ทางงานบุคคลที่ชัดเจน (นัก
ทรัพยากรบุคคล) และผูปฏิบัติงาน
มีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน
- การเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน
HRD ที่ไมใชตําแหนงนัก
ทรัพยากรบุคคล

ขอเสนอแนะที่ใหตอ
หนวยรับตรวจ
- ในงานHRD ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขไมมีในโครงสรางกรอบ
อัตรากําลังฯ จึงใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานอยูยายไปปฏิบัติงานตรง
ตามตําแหนงทําใหขาดบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน สงผลทําใหขาด
อัตรากําลัง
- ควรจัดใหมีกลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในโครงสราง
หนวยงานระดับอําเภอเพื่อรองรับ
การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของ
HR

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจ
ราชการรับไปประสานหรือ
ดําเนินการตอ
- การปรับปรงคูมือการ
ปฏิบัติงานและทําแนว
ทางการปฏิบัติงานในระเบียน
ใหมๆ และชี้แจงหนวยงานใน
ภูมิภาคเปนระยะ
- พัฒนาระบบ HROPS และ
ฐานขอมูลกําลังคนตางๆ ให
เอื้อนตอการปฏิบัติงานและ
ควรมีการประชุมชี้แจง/
ปรึกษาหารือ/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูรับผิดชอบเปนระยะ

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย
6.1 ควรจัดใหมีกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในโครงสรางหนวยงานระดับอําเภอ เพื่อรองรับ
การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของ HR ไปในหนวยงานระดับอําเภอ
6.2 สรุป แปรผลแบบสอบถาม Exit Interview กับบุคลากรที่สูญเสียออกจากระบบ เพื่อเฝา
ระวังและวิเคราะห ปญหาที่พบสงผลตอการจัดทําแผนพัฒนาตอไป

๒๕๖
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 29. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผานเกณฑ
การประเมิน ITA
ผูรับผิดชอบ 1. นางนิกุล ศรีทรัพย
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
โทรศัพท 089-572-7225 E-mail : nikul2011@hotmail.com
2. นางสาวปาริชาต ปกิรณะ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท 088-0286099
E-mail : super_pari1@hotmail.com
3. นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท 095-954-6391 E-mail : enjoyja_29@hotmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/ผลการดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดมาตรการ 3ป. 1ค. ในการปองกันการทุจริต ไดแก (1)
ปลุกจิตสํานึก (2) ปองกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือขาย มุงเนนกลยุทธการปองกันตามแนว
นโยบายรัฐบาล โดยดําเนินงานผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 5 ดัชนี ดังนี้ 1) ดัชนีความโปรงใส
(Transparency) 2) ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability) 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) 5) ดัชนี
คุณธรรมการทางานในหนวยงาน (Work Integrity) เพื่อชวยยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ให
สูงขึ้นตามเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
1.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 97 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผานเกณฑการประเมิน ITA (ในระดับสูงมาก) ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9–๒๕61
ปงบ
ประมาณ

เกณฑ

เปาหมายดําเนินการ

2559

100 %

2560

85 %

1 แหง
(สสจ.มหาสารคามรวมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม)
5 แหง
(สสจ.มหาสารคามรวมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม,
รพ.เชียงยืน, รพ.นาเชือก,
สสอ.เชียงยืน, สสอ.นาเชือก)

ผลการดําเนินงาน
จํานวน อัตรา
ผล
ประเมิน
1
100 %
ผาน
เกณฑ
5

100 %

ผาน
เกณฑ

๒๕๗
ปงบ
ประมาณ

เกณฑ

2561
85 %
(เปาหมาย (ผานการประเมิน
ไตรมาสที่ ระดับสูงมากและ
3)
มีคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 85)

เปาหมายดําเนินการ
27 แหง
(สสจ. มหาสารคาม, รพ.
มหาสารคาม, รพช. ทุกแหง, สสอ.
ทุกแหง)

ผลการดําเนินงาน
จํานวน อัตรา
ผล
ประเมิน
27 100 %
ผาน
เกณฑ

หนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม เริ่มเขารวมโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
มีเปาหมายการดําเนินงาน 1 แหง ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและมีผลดําเนินงานโดย
ผานการประเมิน ITA จากกระทรวงสาธารณสุข ในระดับสูงมาก (มีคะแนนจากการประเมินระหวาง
80–100 คะแนน)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเปาหมายดําเนินการ 5 แหง ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามรวมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลนาเชือก สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเชียงยืนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาเชือก มีผลการประเมิน ITA จากกระทรวง
สาธารณสุขอยูใ นระดับสูงมากทั้ง 5 แหง
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่
เปนเปาหมายในการประเมิน ITA จํานวน 27 แหง ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง (12 แหง) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง
(13 แหง) มีเปาหมายการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 คือ หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามไมต่ํากวารอยละ 85 ผานเกณฑการประเมินในระดับสูงมากและมีคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 85 โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีหนวยงานผานเกณฑการประเมินตามเปาหมายใน
ไตรมาสที่ 3 จํานวน 27 แหง คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งบรรลุเปาหมายการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3

๒๕๘
1.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 98 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผานเกณฑการประเมิน ITA (ในระดับสูงมาก) แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕59 - ๒๕61
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อําเภอ

2559
เปาหมาย ผลงาน
1
1

2560
เปาหมาย ผลงาน
1
1

สสจ. มค.
เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
2
บรบือ
นาเชือก
2
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวมจังหวัด
1
1
5
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2
2

5

2561
เปาหมาย ผลงาน
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
27
27

การดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการประเมินตนเอง พบวา
มีหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผานเกณฑการประเมินในระดับสูงมากและมี
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 85 จํานวน 27 แหง (จากเปาหมายทั้งหมด 27 แหง) คิดเปนรอยละ 100

๒๕๙
1.3 ขอมูลผลการดําเนินงานแยกรายหนวยรับประเมิน ปงบประมาณ ๒๕61 รอบ 8 เดือน
(1 ตุลาคม 2560- 31 พฤษภาคม 2561)
หนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีผลการประเมินตนเอง
ตามแนวทางการประเมิน ITA ดวยหลักฐานเชิงประจักษ มีเกณฑการใหคะแนนคุณธรรมและความ
โปรงในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑคะแนน
รอยละ 80 - 100
รอยละ 60 – 79.99
รอยละ 40 – 59.99
รอยละ 20 – 39.99
รอยละ 0 – 19.99

ระดับคุณธรรมและความโปรงใส
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา
มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก

โดยมีผลการประเมิน ITA ตนเองแยกรายหนวยรับการประเมิน ITA สังกัดสํานักงานปงบประมาณ
๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3

๒๖๐
ตารางที่ 99 ผลการดําเนินงาน (ประเมินตนเอง) ตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผานเกณฑการประเมิน ITA (ในระดับสูงมาก)
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายหนวยรับประเมิน
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สสจ. มหาสารคาม
รพ. มหาสารคาม
รพ. แกดํา
รพ. โกสุมพิสัย
รพ. กันทรวิชัย
รพ. เชียงยืน
รพ. บรบือ
รพ. นาเชือก
รพ. พยัคฆภูมิพิสัย
รพ. วาปปทุม
รพ. นาดูน
รพ. ยางสีสุราช
รพ. กุดรัง
รพ. ชื่นชม
สสอ.เมืองฯ
สสอ. แกดํา
สสอ. โกสุมพิสัย

EBIT1 EBIT2 EBIT3 EBIT4 EBIT5 EBIT6 EBIT7 EBIT8 EBIT9 EBIT10 EBIT11 รวม รอยละ
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
200 3300
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
200 3300 100.0
300 100
0
300 500 200 400 400 400 100
200 2900 87.9
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
200 3300 100.0
0
200 200 300 500 200 400 400 400
200
200 3000 90.9
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
200 3300 100.0
300 200 200 100 500 200 400 400 400 200
200 3100 93.9
300 200 100 300 500 200 400 200 400 200
100 2900 87.9
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
100 3200 97.0
300 200 200 300 500 200 400 300 400 200
200 3200 97.0
300 200 200 300 500 200 400 300 400 100
100 3000 90.9
300 200 200 300 500 200 400 300 400 200
200 3200 97.0
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
200 3300 100.0
200 200 200 300 500 200 400 400 200 100
200 2900 87.9
300 200 100 300 500 200 400 400 300 100
100 2900 87.9
300 200 200 200 500 200 400 300 300 100
200 2900 87.9
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
200 3300 100.0
200 200 200 300 500 100 400 400 400 200
100 3000 90.9

๒๖๑
ลําดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อหนวยงาน

EBIT1 EBIT2 EBIT3 EBIT4 EBIT5 EBIT6 EBIT7 EBIT8 EBIT9 EBIT10 EBIT11 รวม รอยละ
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
200 3300
สสอ. กันทรวิชัย
300 200 100 300 500 200 400 400 200 200
200 3000 90.9
สสอ. เชียงยืน
300 200 200 300 500 200 400 400 400 200
200 3300 100.0
สสอ. บรบือ
200 200 200 200 500 200 400 400 300 100
200 2900 87.9
สสอ. นาเชือก
300 200 200 300 500 200 400 400 200 200
200 3100 93.9
สสอ. พยัคฆภูมิพิสัย 300 200 200 300 500 200 400 300 200 200
200 3000 90.9
สสอ. วาปปทุม
300 100 100 300 500 100 400 400 400 200
200 3000 90.9
สสอ. นาดูน
300 100 200 300 500 200 400 400 400 200
100 3100 93.9
สสอ. ยางสีสุราช
300 200 100 300 500 200 300 400 300 200
100 2900 87.9
สสอ. กุดรัง
300 200 100 300 500 100 400 400 200 200
200 2900 87.9
สสอ. ชื่นชม
300 200 200 300 500 100 300 400 200 200
200 2900 87.9

จากการประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน ITA ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560- 31 พฤษภาคม 2561) พบวา
หนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผานเกณฑการประเมิน ITA ในระดับสูงมากและมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 85 จํานวน 27 แหง (จากเปาหมาย
ทั้งหมด 27 แหง) คิดเปนรอยละ 100

๒๖๒
2. การวิเคราะหการดําเนินงานเชิงระบบ
2.1 การวิเคราะหการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ผานเกณฑการประเมิน ITA (ในระดับสูงมาก)
หัวขอ
๑. Structure

๒. Information

๓. Intervention/
Innovation
๔. Integrate
๕. Monitoring/
Evaluation

สิ่งที่ดาํ เนินการในป 2561
1. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสําคัญใน
การดําเนินงาน ITA โดยใหถือเปนนโยบายในการ
ดําเนินงาน
2. กําหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัด สสจ. มค.
3. มีทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดเขมแข็ง ชวยให
คําแนะนําในการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ
4. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ ในการ
ดําเนินงานในระดับหนวยงานที่ชัดเจน
1. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
2. ประชุมติดตามความกาวหนา และให
คําแนะนําแกหนวยรับตรวจทุกไตรมาส
3. มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ไมมี

ปญหาและอุปสรรคที่พบ
มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน ใน
บางแหง ทําใหการดําเนินงานไม
ตอเนื่อง

รายละเอียดขอคําถามและรายการ
หลักฐานเชิงประจักษที่ตอง
รวบรวมมีจํานวนมาก เกินไป
1. เปนภาระงานตอผูรับผิดชอบ
2. อาจทําใหผูรับผิดชอบในการ
เตรียมหลักฐานเชิงประจักษมี
ความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การรวบรวมหลักฐานอยูบางใน
บางประเด็นคําถาม
ไมมี

มีการดําเนินงานรวมกับสหวิชาชีพ โดย
ไมมี
มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในระดับ
หนวยงานตามภาระหนาที่ที่เกี่ยวของ
1. ประชุมติดตามความกาวหนา และให
ไมมี
คําแนะนําแกหนวยรับตรวจทุกไตรมาส
2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด

๒๖๓
2.2 แผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมือ เพื่อใหเกิดผลผลิต
และผลลัพธที่ตองการ ดังนี้
1) ผูบริหารกําหนดเปนนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญโดยมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรวมกันกับผูบริหารหนวยงานระดับอําเภอทั้งโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ทุกแหง
2) ประชุมชี้แจงแนวทางการเนินงานแกผูรับผิดชอบงาน ITA และผูรวบรวมหลักฐาน
เชิงประจักษ
3) กําหนดเปนตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชงาน ประจําปงบประมาณ 2561
4) ลงพื้นที่นิเทศงานเพื่อแนะนําและติดตามการดําเนินงานทุกอําเภอ
5) ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานและใหคําแนะนําการเตรียมหลักฐาน
เชิงประจักษทุกไตรมาส
6) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษในระดับหนวยงาน
ที่ชัดเจน
7) สรางทีมพี่เลี้ยงใหคาํ ปรึกษาแนะนําในการทํางาน และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ
8) สรางเครือขายและระบบการสื่อสารทั้งเพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2.3 การจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team)
หนวยงานเปาหมายรับการประเมิน ITA มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ ในการดําเนินงานเปนคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ ITA ทั้งระดับจังหวัด และระดับหนวยงานทุกแหง เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษที่ชัดเจน
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ ๒๕61
1) ผูบริหารสูงสุดใหความสําคัญในการดําเนินงาน ITA โดยใหถือเปนนโยบายในการดําเนินงาน
และกําหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัด สสจ. มค.
2) กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานเขตสุขภาพที่ 7 สนับสนุนองคความรู
3) มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4) มีทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดเขมแข็ง ชวยใหคําแนะนําในการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ
5) บุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางาน
6) ไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของในการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ
7) มีชองทางการสื่อสารระหวางผูรับผิดชอบงาน ITA ภายในจังหวัดใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
และประงานไดอยางรวดเร็ว

๒๖๔
3. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
1. ผูรบั ผิดชอบเตรียมหลักฐานเชิงประจักษไมถูกตอง และมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
รวบรวมหลักฐานอยูบา งในบางประเด็นคําถาม เนื่องจากรายละเอียดขอคําถามและรายการหลักฐาน
เชิงประจักษที่ตองรวบรวมมีจํานวนมาก
2. ผูรบั ผิดชอบงาน ITA รวมทั้งผูรับผิดชอบในการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษมีภาระงานดานอื่นๆ
ที่ตองรับผิดชอบ ขณะที่รายละเอียดขอคําถามและรายการหลักฐานเชิงประจักษที่ตองรวบรวมมีจํานวนมาก
เกินไปเปนการเพิ่มภาระแกผูรับผิดชอบ
3. หนวยรับประเมินบางหนวย มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบทําใหการดําเนินการไมตอเนื่อง
การแกไขปญหาในการดําเนินงาน
1. ทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ใหคําแนะนําในการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษแกหนวยรับตรวจทุกแหง
เปนประจําทุกไตรมาส, สงคูมือการเตรียมหลักฐานฯ เขตสุขภาพที่ 7 ใหหนวยรับประเมินศึกษาเปนแนวทาง
2. แจงกรอบเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถวางแผนดําเนินงานในแตละ
ชวงเวลาได
3. ทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ใหคําแนะนําแกผูรับผิดชอบงานใหมอยางใกลชิด
4. ภาพกิจกรรม

ผูบริหารมอบนโยบายการดําเนินงาน ITA

๒๖๕

ลงพื้นที่นิเทศงานและใหขอแนะนําทุกอําเภอ

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA แกผูรับผิดชอบ

๒๖๖

ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ITA
และใหคําแนะนําการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษทุกไตรมาส

๒๖๗
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 30. รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร
และวัสดุทันตกรรม
ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ
ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ
โทร. 095-4171565
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยา ระดับจังหวัด
ครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนของการบริหารเวชภัณฑ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทํากรอบบัญชี
ยาและเวชภัณฑมิใชยา การจัดทํากรอบการจัดซื้อรวมและการนิเทศติดตามการบริหารเวชภัณฑ และใน
โรงพยาบาลทุกแหงไดแตงตั้งคณะกรรมการในการบริหารเวชภัณฑตามที่ระเบียบกําหนดทุกแหง
ตามการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ 256๑ รอบที่ ๑ ผูตรวจสอบภายในไดใหคําแนะนําสําหรับ
ผูรับผิดชอบระดับอําเภอใหจัดทํากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑมิใชยา ลดหลั่นตามศักยภาพ
สถานพยาบาลเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูอนุมัติ ตามการสอบทานตรวจสอบภายในดานการ
บริหารเวชภัณฑ ในปงบประมาณ 2561 จึงมีโรงพยาบาลที่จัดทํากรอบบัญชียาและเวชภัณฑมิใชยาระดับ
โรงพยาบาลและระดับ รพ.สต.เสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด แตยังไมครบทุกแหง เนื่องจากการ
พิจารณากรอบบัญชีรายการระดับอําเภอดําเนินการโดยคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดระดับอําเภอ
ซึ่งไมไดมีการประชุมเปนประจํา บางอําเภอจึงยังไมไดดําเนินการ ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการเรงรัดใหมีการ
จัดทําใหครบถวนทุกแหง โดยใชขอมูลอางอิงจากกรอบรายการยาและเวชภัณฑมิใชยาจังหวัดมหาสารคามซึ่งมี
การทําใหเปนปจจุบันลาสุดในปงบประมาณ 2560 และอยูในระหวางการพิจารณากรอบบัญชียาและเวชภัณฑ
มิใชยาใหสมบูรณเรียบรอยทุกประเภท เพื่อใชเปนแนวทางในการทําแผนจัดซื้อสําหรับปงบประมาณ 2562
ตอไป
การจัดซื้อรวม คณะกรรมการจัดซื้อรวมไดดําเนินการพิจารณารายการและราคาเปนราคาอางอิง
ระดับจังหวัดเสร็จสิ้นลงแลว ขณะนี้อยูในระหวางการทบทวน เสนอเพื่ออนุมัติและประกาศใชในจังหวัด
มหาสารคามตอไป

๒๖๘
1.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 100 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา มีความโปรงใส และ
มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อรวมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
ของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/กิจกรรมดําเนินการ

เกณฑ

รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑไมใชยา วัสดุ
วิทยาศาสตรและ วัสดุ ทันตกรรม

> 20%

ผลการดําเนินงาน
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
อัตรา
อัตรา
อัตรา
44.14
54.85

จากตาราง จังหวัดมหาสารคามมีการจัดซื้อรวมทุกประเภทในป 2561 สูงขึ้นจากปงบประมาณ 2560

๒๖๙
1.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 101 ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดรอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑไมใชยา
วัสดุวิทยาศาสตรและ วัสดุ ทันตกรรมแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕60-๒๕61 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20
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
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 (8 เดือน)
ผลงาน
46.70
77.73
61.22
61.67
76.15
70.27
79.04
74.43
67.15
62.97
58.04
63.35
70.43
54.85

จากตาราง รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตรและ วัสดุทันตกรรม
แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20 พบวาทุก
โรงพยาบาลมีการจัดซื้อรวมไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด

๒๗๐
1.3 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕61
ตารางที่ 102 เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑไมใชยา
วัสดุวิทยาศาสตรและ วัสดุ ทันตกรรมแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9-๒๕61 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20 ปงบประมาณ 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

ยา
39.31
73.20
60.61
57.18
71.89
68.56
78.70
80.35
61.49
58.83
28.38
53.00
66.38
49.09

รอยละมูลคาการจัดซื้อรวม
วัสดุการแพทย ทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร
46.05
98.86
46.70
72.52
46.69
100
59.44
32.12
72.37
70.49
34.59
78.90
73.88
37.20
99.07
61.27
81.70
86.86
70.47
48.81
91.41
48.77
31.35
95.67
58.96
32.30
96.00
58.14
32.87
87.76
100
40.66
100
77.60
20.61
96.93
5.11
36.84
93.36
51.15
46.73
87.79

ทุกประเภท
46.70
77.73
61.22
61.67
76.15
70.27
79.04
74.43
67.15
62.97
58.04
63.35
70.43
54.85

จากตาราง แสดงรอยละมูลคาการจัดซื้อยารวมทั้งระดับเขตและระดับจังหวัด แยกประเภท ยา
เวชภัณฑมิใชยา ประเภทวัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร พบวาโรงพยาบาลเกือบทั้งหมด
สามารถดําเนินการจัดซื้อรวมทุกประเภทไดไมต่ํากวา รอยละ 20 ยกเวนโรงพยาบาลชื่นชม ที่มีการจัดซื้อ
เวชภัณฑมิใชยาประเภทวัสดุการแพทย ไมผานเกณฑ เนื่องจากโรงพยาบาลชื่นชมมีปริมาณคงเหลือยกยอดมา
จากปงบประมาณ 2561 ซึ่งไดรับการจัดสรรมาจากโรงพยาบาลเชียงยืน และเริ่มมีการจัดซื้อวัสดุการแพทยเอง
ในเดือน เมษายน 2561 และรายการที่จัดซื้อไมมีอยูในรายการจัดซื้อรวมเขตหรือจังหวัด

๒๗๑
2. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
2.1 วิเคราะหสถานการณจากขอมูล มีปจจัยทางการบริหารนําเขาอะไรบาง (Input)
กระบวนการ (Process)
องคประกอบ

ปที่ผานมาทําอะไรและผลเปนอยางไร

1. Partnership

มีการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
บริหารเวชภัณฑระดับอําเภอ การ
ประชุม พบส.เภสัชกรรม

2. Invest
3. Regulations

4. Advocacy
5. Building
Capacity

ป 2561 จะทําอะไร

ดําเนินงานรวมกับ Service Plan RDU
เพื่อควบคุม กํากับ ติดตาม ใหมีจริยธรรม
ในการการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ
มิใชยา ซึ่งเปนการควบคุมทั้งดานตนทุน
ขององคกรและความปลอดภัยของ
ประชาชน
ไดรับสนับสนุนงบประมาณในการจัด จัดทํากรอบบัญชียาและเวชภัณฑมิใชยา
ประชุมคณะกรรมการคณะตางๆ
สํารองรวมจังหวัด
กํากับติดตามโดยการตรวจสอบภายใน กํากับ ติดตาม บูรณาการรวมกับ Service
สงรายงานความกาวหนางานบริหาร Plan RDU ใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล
เวชภัณฑประจําเดือน
และประเมินการดําเนินงานในระดับ รพ.
สต.รวมกับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
อบรม ใหความรูผูรับผิดชอบงาน
เพิ่มรายการจัดซื้อรวมระดับจังหวัดโดย
บริหารเวชภัณฑใน รพ.สต.บาง
การสืบราคาเพื่อเปนราคาอางอิงรวมกับ
เครือขายบริการ
รายการจัดซื้อรวมระดับเขต
อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงาน บูรณาการการสรางความเขาใจในการ
บริหารพัสดุใหมีความรูความเขาใจตาม บริหารเวชภัณฑใน รพ.สต.รวมกับการ
พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ ป 2560
นิเทศและการตรวจสอบภายใน

2.2 มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
1) ขอสั่งการการดําเนินงานบริหารเวชภัณฑโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๒) การตรวจสอบภายในทั้งในระดับ โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล
1.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยาในทุก
ระดับ
จังหวัดมหาสารคาม แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยา ระดับ
จังหวัดครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนของการบริหารเวชภัณฑ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทํากรอบ
บัญชียาและเวชภัณฑมิใชยา การจัดทํากรอบการจัดซื้อรวมและการนิเทศติดตามการบริหารเวชภัณฑ และใน
โรงพยาบาลทุกแหงก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการบริหารเวชภัณฑตามที่ระเบียบกําหนดทุกแหง
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1.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่สอดคลองและลดหลั่นตามระดับ
สถานบริการ เปาหมายหรือเจตนารมณ
กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑมิใชยาของจังหวัดมหาสารคามดําเนินการแลวเสร็จ โดย
คณะกรรมการจัดทํากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑมิใชยาระดับจังหวัด กรอบที่กําหนดมีความสอดคลอง
และลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล
กรอบประจําป 2561 อยูในระหวางการปรับปรุงใหสอดคลองกับการบริการ โรงพยาบาลทุก
แหงไดมีการกําหนดกรอบยาและเวชภัณฑมิใชยาตามระดับการใหบริการและศักยภาพที่กรอบระดับจังหวัด
กําหนด บางโรงพยาบาลไดเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติกรอบบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกําหนดใหทุกโรงพยาบาลจัดทํากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ
มิใชยาเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติใหเสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อใชเปน
แนวทางในการทําแผนจัดซื้อสําหรับปงบประมาณ 2562 ตอไป
1.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจาง ยา และเวชภัณฑที่มิใชยา
จังหวัดมหาสารคามไดกําหนดใหโรงพยาบาลทุกหนวยงานจัดทําแผนการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาประเภทตางๆ ผานคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งของโรงพยาบาล เสนอนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพิจารณาอนุมัติแผน ผลการดําเนินงาน โรงพยาบาลทุกแหงไดเสนอแผนอนุมัติแลวเสร็จครบทุกประเภท
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ในระหวางปงบประมาณ โรงพยาบาลที่มีการปรับแผน ไดเสนอขออนุมัติปรับแผน
มายังนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนที่เรียบรอยแลว
1.4 มีการดําเนินการจัดซื้อถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ
จากการตรวจสอบภายในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑมิใชยาในโรงพยาบาลชุมชนทุก
แหง พบวา มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยา
และเวชภัณฑมิใชยา ฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อ มีการจัดซื้อตามวิธีที่ระเบียบกําหนดถูกตองทุกแหง ในป 2561
คณะกรรมการตรวจสอบภายไดไดออกนิเทศติดตามการบริหารเวชภัณฑในโรงพยาบาลชุมชน
๕ แหง พบวาทุกแหงไดปฏิบัติตามระเบียบในดานการจัดซื้อในวงเงินและวิธีที่ระเบียบกําหนด ในดานการ
จัดเก็บและเบิกจาย และการรายงานมูลคาคงคลังทุกแหง ปฏิบัติไดตามที่ระเบียบกําหนด
1.5 จัดซื้อจัดจางรวม
ป 256๑ คณะกรรมการจัดซื้อรวมระดับเขต 7 และคณะกรรมการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑ
มิใชยาระดับจังหวัดมหาสารคาม ไดมีการกําหนดกรอบการจัดซื้อรวม ประกอบดวย
ระดับเขต
กรอบการจัดซื้อรวมระดับเขต จัดซื้อรวมยา (ทําสัญญา) จํานวน 32 รายการ หมดสัญญา
เมษายน 2562
จัดทําราคาอางอิง ยา จํานวน 335 รายการ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว อยูระหวางเสนอ
CFO รับรอง
ราคาอางอิง วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร อยูในระหวางดําเนินการ
กําหนดใหแลวเสร็จภายใน มิถุนายน 2561
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ระดับจังหวัด
จัดทํากรอบการจัดซื้อรวมจังหวัดวิธีสืบราคา วัสดุทันตกรรม 20 รายการ ดําเนินการ
เสร็จสิ้นและแจงโรงพยาบาลนําไปใชเปนแนวทางจัดซื้อแลว ยา วัสดุการแพทย และวัสดุวิทยาศาสตร
อยูระหวางการทบทวนรายการ มีกําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน มิถุนายน 2561 และ
เสนอคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัดรับรองภายในปงบประมาณ 2561
1.6 มีการบริหารจัดการรวม แผนการสํารองรวม/คลังรวม ยาและเวชภัณฑที่มิใชยา
การสํารองรวม/การจัดการคลังรวม สําหรับยากําพรากลุมยาตานพิษ Antidotes และยาระบบ
Service plan สาขาหัวใจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสําหรับโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดมหาสารคาม
โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม และพิจารณาจายชดเชยโรงพยาบาลมหาสารคามผานงบ CF
๑.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามลําดับชั้น ในเวลาที่กําหนด
มีการรายงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงานดานจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยา และการบริหาร
เวชภัณฑตามตัวชี้วัดที่สําคัญ อยางสม่ําเสมอทุกเดือน
2.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ
ขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการยอย ไดแก
คณะกรรมการจัดทํากรอบบัญชี คณะกรรมการจัดหายาและเวชภัณฑมิใชยาระดับจังหวัด และคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ ๒๕61 คือ
อะไร
1) ผูนําใหความสําคัญตอนโยบาย มีขอสั่งการการดําเนินงานบริหารเวชภัณฑใหเปนไปดวยความ
ถูกตอง มีประสิทธิภาพโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2) มีการกํากับ ติดตาม หลายชองทาง อยางสม่ําเสมอ
3) บูรณาการรวมกับการตรวจสอบภายในในการควบคุมใหดําเนินการจัดซื้อจัดหาตามจริยธรรม
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ความเสี่ยงที่พบ ไดแก
3.1 คณะกรรมการจัดทํากรอบรายการจัดซื้อรวมทํางานลาชา เนื่องจากตองรอการพิจารณากรอบ
รายการราคาอางอิงจากเขต เพื่อจัดทํากรอบรายการของจังหวัดโดยตองไมซอนทับกัน
3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑ รวมถึงความรายงานยังขาดความแมนยํา ถูกตอง และตรง
เวลา
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4. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่
ขอเสนอแนะที่ใหตอ
ทําใหการดําเนินงานไม
หนวยรับตรวจ
บรรลุวัตถุประสงค
คณะกรรมการจัดทํากรอบ เสนอตอคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับเขต
รายการจัดซื้อรวมทํางาน ใหดําเนินการสืบราคาเปนราคาอางอิงจัดซื้อรวม
ลาชา
ระดับเขตและกําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จ
สอดคลองกับระยะเวลาดําเนินการของ
คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑจังหวัด
ประสิทธิภาพการบริหาร ใหมีการกํากับ ติดตาม รวมกับการตรวจสอบ
เวชภัณฑ
ภายใน และตรวจสอบจากรายงานประจําเดือน
เสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและ
รายงานผลการดําเนินงานกลับตอหนวยบริการ
รายแหง

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจ
ราชการรับไปประสานหรือ
ดําเนินการตอ
ติดตามการดําเนินการสืบ
ราคาเพื่อจัดทําราคาอางอิง
ระดับเขต

5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
1) สวนกลางควรติดตามการดําเนินการสืบราคาเพื่อจัดทําราคาอางอิงระดับเขต
2) เสนอใหผูตรวจราชการติดตามการดําเนินงานตามระเบียบใหมีความถูกตอง โปรงใส และสามารถ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางราบรื่น
6. Best practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
1) จัดทํากรอบรายการยาสํารองรวมเพื่อสนับสนุนใหแกโรงพยาบาลชุมชนในกลุมยา Antidote และ
ยาเภสัชตํารับที่โรงพยาบาลชุมชนไมมีศกั ยภาพในการผลิตเอง เพื่อชวยลดตนทุนในการผลิตและมียาที่ได
มาตรฐานเดียวกันใชทั้งจังหวัด
2) การควบคุมใหโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจัดทํากรอบบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑมิใชยาเสนอตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ ซึ่งเปนการกํากับ ควบคุมการจัดซื้อจัดจางใหเปนไป
ตามจริยธรรมและการสั่งใชที่มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 31. ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
ผูรับผิดชอบ 1. นางนิกุล ศรีทรัพย
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
โทรศัพท 089-572-7225 E-mail : nikul2011@hotmail.com
2. นางสาวปาริชาต ปกิรณะ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท 088-0286099
E-mail : super_pari1@hotmail.com
3. นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท 095-954-6391 E-mail : enjoyja_29@hotmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
๑.๑ คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับจังหวัด จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยครอบคลุมหนวยงานทุกระดับ และไดจัดสงแผนการตรวจสอบภายในใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงตามกําหนด ตามหนังสือที่ มค ๐๐๓๑.๐๐๑/๒๙๓๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ โดยกําหนดพื้นที่รับตรวจ ดังนี้
หนวยงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

จํานวน
๑ แหง
๑ แหง
๑๒ แหง
๑๓ แหง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

๒๖ แหง

รวม

๕๓ แหง

หมายเหตุ
ครอบคลุมทุกหนวยงาน
ในสังกัด สสจ.มหาสารคาม
บูรณาการรวมกับการประเมิน
รพ.สต.ติดดาว
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การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับจังหวัด ไดลงพื้นที่ตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามผลการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในแลวเสร็จ
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

จํานวน
๔๒ แหง
(รอยละ ๗๙.๒๕)

อยูระหวางกําหนดลงพื้นที่
ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
(ตามกําหนดการไตรมาส ๓ - ๔)
รวม

๑๑ แหง
(รอยละ ๒๐.๗๕)

หนวยงาน
สสจ.มหาสารคาม ๑ แหง
รพ.มหาสารคาม
๑ แหง
รพ.ชุมชน
๑๐ แหง
สสอ.
๔ แหง
รพ.สต.
๒๖ แหง
รพ.ชุมชน
๒ แหง
สสอ.
๙ แหง

๕๓ แหง

โดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับจังหวัด
ไมไดลงพื้นที่ เขาตรวจสอบ ไดมอบใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับอําเภอเปน
ผูตรวจสอบฯ แลวรายงานใหจังหวัดทราบตอไป
๑.๒ ดําเนินการตามหลักเกณฑและแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบดวย
๑. มิติดานการเงิน
๒. มิติดานการจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาลสิทธิตางๆ
๓. มิติดานงบการเงิน
๔. มิติดานบริหารพัสดุ
๕. มิติดานระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
โดยใหหนวยบริการทุกแหง ใชประเมินตนเองและหากพบวาแตละมิติต่ํากวารอยละ ๙๐ หนวย
บริการตองจัดทําแผนพัฒนาองคกรตามมิติที่พบจุดออน และรายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการพัฒนาองคกร ตอ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๒๗๗
ผลการประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ (รอยละ)
๑
๒
๓
๔
๕
มิติดานการ
ที่
หนวยงาน
หมายเหตุ
มิติดาน มิติดาน มิติดาน
มิติดาน จัดเก็บรายได
งบ
บริหาร การควบคุม
การเงิน คารักษา
การเงิน พัสดุ
ภายใน
พยาบาล
๑ รพ.มหาสารคาม ๘๖.๖๐
๘๘.๒๓
๗๖.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๕.๗๘ ทําแผนพัฒนามิติที่
๑,๒,๓,๕
๒ รพ.เชียงยืน
๙๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๓๗
๓ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย ๙๑.๖๗
๙๑.๑๘
๙๐.๓๘ ๙๗.๙๑ ๘๙.๔๗ ทําแผนพัฒนามิติที่ ๕
๔ รพ.กันทรวิชัย
๙๘.๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๒๓ ๙๓.๗๕ ๙๔.๗๔
๕ รพ.ยางสีสุราช
๙๐.๐๐
๙๔.๑๒
๙๐.๓๘ ๙๗.๙๒ ๙๔.๗๔
๖ รพ.บรบือ
๙๖.๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๒๓ ๙๓.๗๕ ๙๔.๗๔
๗ รพ.โกสุมพิสัย
๗๐.๖๙
๖๔.๗๑
๘๐.๗๗ ๘๓.๓๓ ๕๒.๖๓ ทําแผนพัฒนามิติที่
๑,๒,๓,๔,๕
๘ รพ.แกดํา
๙๑.๖๖
๙๔.๑๑
๙๔.๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
๙ รพ.นาดูน
๙๖.๖๑
๙๔.๑๑
๙๔.๒๓ ๙๓.๗๕ ๙๒.๑๑
๑๐ รพ.วาปปทุม
๙๘.๓๒
๙๑.๑๗
๙๒.๓๐ ๙๓.๗๕ ๗๐.๐๕ ทําแผนพัฒนามิติที่ ๕
๑๑ รพ.นาเชือก
๙๓.๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๙ ๙๕.๘๔ ๑๐๐.๐๐
๑๒ รพ.กุดรัง
๙๒.๗๓
๙๖.๙๗
๙๐.๓๘ ๙๓.๗๕ ๙๒.๑๑
๑๓ รพ.ชื่นชม
๑๐๐.๐๐ ๙๖.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐
*** ผลการประเมินตนเองต่ํากวารอยละ ๙๐ ตองทําแผนพัฒนาองคกรตามมิติที่พบจุดออน
ตามผลการประเมินตนเอง พบวา หนวยบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
จํานวน ๔ แหง มีผลการประเมินตนเองต่ํากวารอยละ ๙๐ ตองทําแผนพัฒนาองคกรตามมิติที่พบจุดออน สง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรวบรวมสงสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๗ สงกลุมตรวจสอบภายใน
ระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑.๓ ดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล โดยไดเริม่ ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
- มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใชคาสาธารณูปโภค ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหนวยงานในสังกัด ตามคําสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๒๗๘
- มีหนังสือแจงใหทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแบบรายงานติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ แลวรายงาน ภายใน ๑๕ วันหลังจากวันสิ้น
ไตรมาส (เริ่มไตรมาสที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๑) ตามหนังสือที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๒๗๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๖๐
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดรายงานคาสาธารณูปโภค ในไตรมาสที่ ๑
และ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแลว
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ตารางขอมูลประกอบการรายงานการใชจายคาสาธารณูปโภค
หนวยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส ๑ - ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
แบบสรุปขอมูลประกอบการรายงานการใชจายคาสาธารณูปโภค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ปปจจุบัน) แบบ รง.๒
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ของหนวยงานระดับจังหวัดมหาสารคาม (ภาพรวม) ไตรมาสที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
หมาย
เดือน
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(A-E)
เหตุ
ต.ค.
๔,๕๓๔,๘๓๑.๙๗ ๖๕๖,๕๔๔.๓๔ ๑๕๒,๕๑๓.๔๑ ๔๒,๘๕๘.๐๐ ๔๕,๕๒๘.๕๐ ๕,๔๓๒,๒๗๖.๒๒
ไตรมาส
พ.ย.
๓,๙๘๐,๔๐๑.๗๘ ๖๕๒,๖๑๑.๙๑ ๑๔๒,๐๘๑.๔๙ ๔๓,๑๐๑.๐๐ ๖๐,๑๙๘.๒๐ ๔,๘๗๘,๓๙๔.๓๘
๑
ธ.ค.
๓,๖๓๙,๕๑๖.๙๕ ๕๗๐,๗๖๐.๖๙ ๑๒๑,๓๗๓.๗๖ ๒๙,๗๘๒.๐๐ ๓๐,๒๗๐.๓๐ ๔,๓๙๑,๗๐๓.๗๐
ม.ค.
๓,๖๘๓,๕๕๘.๓๖ ๑๗๘,๒๕๐.๓๙ ๑๖๑,๑๑๓.๔๖ ๔๓,๒๒๒.๐๐ ๖๖,๒๓๐.๘๗ ๔,๑๓๒,๓๗๕.๐๘
ไตรมาส
ก.พ.
๓,๕๒๔,๐๐๘.๕๗ ๑๖๕,๕๕๘.๖๑ ๑๓๖,๙๗๒.๗๔ ๓๖,๒๘๒.๐๐ ๗๐,๗๒๐.๔๒ ๓,๙๓๓,๕๔๒.๓๔
๒
มี.ค.
๔,๔๔๕,๖๓๘.๙๖ ๑๓๕,๖๗๖.๘๒ ๑๒๗,๖๐๘.๖๕ ๒๙,๓๗๘.๐๐ ๒๗,๓๗๒.๒๘ ๔,๗๖๕,๖๗๔.๗๑
เม.ย.
กําหนดใหสงรายงานในเดือน ก.ค. ๖๑
ไตรมาส
พ.ค.
กําหนดใหสงรายงานในเดือน ก.ค. ๖๑
๓
มิ.ย.
กําหนดใหสงรายงานในเดือน ก.ค. ๖๑
ก.ค.
ไตรมาส
ส.ค.
๔
ก.ย.
รวม
๒๓,๘๐๗,๙๕๖.๕๙ ๒,๓๕๙,๔๐๒.๗๖ ๘๔๑,๖๖๓.๕๑ ๒๒๔,๖๒๓.๐๐ ๓๐๐,๓๒๐.๕๗ ๒๗,๕๓๓,๙๖๖.๔๓
คําอธิบายเพิ่มเติม : แหลงที่มาของขอมูลเก็บขอมูลจาก รง.๒-๑ มาดําเนินการในภาพรวม แลวจัดสงใหกลุมตรวจสอบภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นสุดของไตรมาส

๒๘๐
๒. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
๒.๑ วิเคราะหสถานการณจากขอมูลมีปจจัยทางการบริหารนําเขา (Input) อะไรบาง เพื่อให
เกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
2.1.๑. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสําคัญ ในการดําเนินงานดานการตรวจสอบ
ภายใน โดยผูบริหารจะรวมออกลงพื้นที่ตรวจสอบภายในหนวยรับตรวจทุกครั้ง
2.1.2. กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนองคความรูในการดําเนินงาน โดยจัดอบรมใหความรู
และชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
๒.๒ มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
๒.๒.๑ ในป ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยคณะเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ตามคําสั่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๒.๒ ไดกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ สงสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามหนังสือที่ สธ ๐๐๓๑.๐๐๑/๒๓๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๕๓ หนวยงาน โดย
ครอบคลุมทุกระดับ ไดแก
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงพยาบาลทั่วไป
- โรงพยาบาลชุมชน
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ประกอบดวยกิจกรรมที่ตรวจสอบ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และควบคุมภายใน ๕ มิติ
กิจกรรมที่ ๒ การตรวจสอบ Financial Audit/Compliance Audit/management
Audit
กิจกรรมที่ ๓ การตรวจสอบ Operation Audit เรื่อง “การจัดเก็บรายไดคา
รักษาพยาบาล”
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ
กิจกรรมที่ ๕ ติดตามการแกไขขอบกพรองที่ผูตรวจสอบภายในทักทวง (ถามี)
กิจกรรมที่ ๖ ดาน Performance Audit จํานวน ๑ โครงการ
กิจกรรมที่ ๗ มาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ
๒.๓ มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team) อยางไร
มีการแตงตั้งคณะเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ทั้งระดับจังหวัด และระดับหนวยงานทุกแหง
ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อ
ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงการควบคุมภายใน
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคของการตรวจสอบและระยะเวลา พรอมทั้งเสนอแนะวิธีหรือ
มาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงาน เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ประหยัดยิ่ง

๒๘๑
๒.๔ มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ ๒๕๖๑
คืออะไร
ผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ใหความสําคัญในการดําเนินงานดานการ
ตรวจสอบภายใน โดยไดรวมลงพื้นที่หนวยรับตรวจทุกครั้ง และติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน หรือ
การแกไขขอทักทวง รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู และ
ประสบการณนํามาใชในการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในตอไป
๓. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จ (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
๔. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค
คณะกรรมการระดับจังหวัด มี
บุคลากรไมเพียงพอ ทําใหการ
ตรวจสอบภายในไมครอบคลุม
หนวยรับตรวจทุกแหง
ไมสามารถลงพื้นที่หนวยรับ
ตรวจไดตามแผนที่กําหนด/ลง
พื้นที่ไมครบทุกหนวยงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปที่กําหนด
ไว และกําหนดการลงพื้นที่
ตรวจสอบภายในมีการ
ปรับเปลี่ยนบอยครั้ง เนื่องจาก
กรรมการติดภารกิจราชการอื่น

ขอเสนอแนะที่ให
ตอหนวยรับตรวจ
ควรจัดสรรกรอบอัตรากําลังสายงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในเพื่อ
ขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในบรรลุ
เปาหมายตามแผนที่กําหนดไว
- กําหนดแผนการลงพื้นที่หนวยรับ
ตรวจในหนวยงานที่มีความเสี่ยงสูง
กอน และเรงดําเนินการลงพื้นที่ตั้งแต
ไตรมาสแรกของปงบประมาณ
- เพิ่มการประสานงานกันระหวาง
กรรมการ ทั้งกอน ระหวางและ
หลังจากการลงพื้นที่ สามารถชวยให
การดําเนินงานเปนไปตามแผนมากขึ้น

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจราชการ
รับไปประสานหรือ
ดําเนินการตอ

๒๘๒
๕. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
ควรกําหนดกรอบอัตรากําลังสายงานตรวจสอบภายในเพื่อขับเคลื่อนระบบงานตรวจสอบภายใน
ใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒๘๓
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
โทรศัพท : 08๓-๔๑๗๐๘๖๐ E-mail : sangudchua@yahoo.com
นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท : 081-๖๗๐๗๔๖๒ E-mail : rutchaneevipa@yahoo.com
นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท : 08๕-๖๐๙๑๑๐๑ E-mail : sirimaporn.tui@gmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/ผลการดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ไดเริ่มดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามตัวชี้วัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ในป ๒๕๔๙ เปนตนมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาตั้งแตป 2551 แตดวยสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ในองคกร อาทิ การปรับโครงสรางองคกร การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน ทําใหการดําเนินงานที่ผานมา
เนนกระบวนการดําเนินงานตามภารกิจของแตละกลุมงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ขาดการบูรณา
การงานอยางตอเนื่อง ในป 2560 ผูบริหารไดจุดประกายความคิด มีนโยบายใหมองทบทวนการบวนการ
ดําเนินงานที่ผานมา และไดสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ จึงไดมีการตั้งทีมคณะทํางาน โดยใชชื่อวา Dream Team มีการประชุมทุกวันอังคาร
และมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมีสํานักเลขานุการดําเนินงาน
(Dream Team) ซึ่งคณะทํางานประกอบดวยตัวแทนจากกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และไดสมัครเขารวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนํารอง ๒๗ จังหวัดทั่วประเทศ
ปงบประมาณ ๒๕6๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองคกรโดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัดที่ ๖๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของสวนราชการ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และไดกําหนดเปนตัวชี้วัดใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดมอบนโยบายใหการดําเนินงาน PMQA เปนนโยบายที่สําคัญ
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยตองดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๒๘๔
มหาสารคาม ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
๒๕6๑ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
๑.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัด
ตารางที่ 103 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการ
ขอมูล
3 เดือน
ระดับ
เปาหมาย
1. จัดทําลักษณะสําคัญ
ความสําเร็จ
สสจ.
ขององคกรไดครบถวน
ของการพัฒนา รอยละ 60
2. ประเมินองคกรดวย
คุณภาพการ
ตนเองเทียบกับเกณฑ
บริหารจัดการ
สสอ.
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสวน รอยละ 20 ภาครัฐ พ.ศ. 2558
ราชการใน
หมวดภาคบังคับ
สังกัดสํานักงาน
3. จัดทําแผนพัฒนา
ปลัดกระทรวง
องคกรของหมวดที่
สาธารณสุข
ดําเนินการไดครบถวน
(หมวดละ 1 แผน)
4. จัดทําตัวชีว้ ดั ที่
สะทอนผลลัพธในหมวดที่
ดําเนินการไดครบถวน
(ตามเกณฑหมวด 7)
ผลงาน
ดําเนินการแลว
ตัวชี้วัด

รอยละ

100

ผลงาน
6 เดือน
ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
พัฒนา
องคกรใน
หมวดที่
ดําเนินการ

9 เดือน
ผลการ
ดําเนินงาน
ของ
ตัวชี้วัดใน
หมวดที่
ดําเนินการ

ดําเนินการ ดําเนินการ
แลว
แลว
100
100

12 เดือน
รอยละของ
สวนราชการ
ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ดําเนินการ
ผานเกณฑที่
กําหนด

-

จากตาราง พบวา ผลการดําเนินงาน 9 เดือน เทียบกับเกณฑเปาหมายตาม Small success
ไตรมาส 3 ดําเนินการใน สสจ. ๑ แหง รอยละ ๑๐๐, สสอ. ๑๓ แหง รอยละ ๑๐๐ (เปาหมายป ๖๑ สสจ.
รอยละ ๖๐, สสอ. รอยละ ๒๐ จํานวน ๓ แหง) ซึ่งไดรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดในหมวดที่
ดําเนินการผานทาง Email : pmqa.moph@gmail.com ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการไดครบตามเกณฑทั้ง ๑๔ หนวยงาน

๒๘๕
1.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2561 รอบ 3 เดือน
ตารางที่ 104 ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม Success รอบ 3 เดือน

ที่

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
บรบือ
เชียงยืน
นาเชือก
นาดูน
วาปปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย

ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม

แบบฟอรม แบบ
2ก
แบบ
ฟอรม 3
ฟอรม 1 (1 page), (ประเมิน
2ข
สรุป
ตนเอง
รายงาน (10 หนา) หมวด 1,
หมวด 5)
2ก 2ข
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√ √
√

แบบฟอรม
5ก
แบบ
(วิเคราะห ฟอรม 6
แบบ
ADIL),
(จัดลําดับ
ฟอรม 4
5ข
โอกาส
(ตัวชี้วดั )
(สรุปจุดแข็ง ในการ
จุดออน) ปรับปรุง)
5ก 5ข
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

แบบ
ฟอรม 7
(แผนการ
ปรับปรุง
องคกร)

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากตาราง พบวา ผลการดําเนินงาน ๓ เดือน ไดรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม
1 - 7 แลวเสร็จตามกําหนด ซึ่งไดรายงานผานทางเวปไซต http://opdc.moph.go.th/ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการไดครบตามเกณฑ ทั้ง ๑๔ หนวยงาน

๒๘๖
1.๓ ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน
ตารางที่ 105 ผลการดําเนินการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม Success รอบ ๖ เดือน
และรอบ 9 เดือน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

รอบ 6 เดือน
แบบฟอรม 4
รายงานผลการ
ผลลัพธตาม
ดําเนินงานรอบ 6
ตัวชี้วัด
เดือน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

รอบ 9 เดือน
แบบฟอรม 4
รายงานผลการ
ผลลัพธตาม
ดําเนินงานรอบ 9
ตัวชี้วัด
เดือน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากตาราง พบวา ผลการดําเนินงาน 6 เดือน ไดรายงานผลการดําเนินงานผานทางเวปไซต
http://opdc.moph.go.th/ และ รอบ 9 เดือน ทาง Email : pmqa.moph@gmail.com ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการไดครบตามเกณฑ ทั้ง ๑๔ หนวยงาน

๒๘๗
๒. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปงบประมาณ 2561
๒.๑ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปงบประมาณ
2561ของจังหวัดมหาสารคาม
๒.๑.๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๙,๓๐๐ บาท
2.1.2 จัดตั้งคณะทํางาน Dream Team และสํานักเลขานุการของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการประชุม 2 ครั้ง/เดือน
2.1.3 จัดตั้งคณะทํางานระดับอําเภอเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงานทุกเดือน
2.1.4 มอบนโยบายทั้งหวัดและจัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ทุกคน ในเดือนพฤศจิกายน 2560
2.1.5 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ระดับอําเภอ
2.5.6 ประกาศเปนวาระสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ในเดือนพฤศจิกายน 2560
2.1.7 จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด กับ สาธารณสุขอําเภอ
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด กับ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร (พนย.)
2.1.8 นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน (ธันวาคม 2560-ปจจุบัน)
- กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข รายงานความกาวหนาในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร (กบห.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล (กวป.)
- สาธารณสุขอําเภอ รายงานความกาวหนาในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.)
2.1.9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไตรมาส 1-2 (Work Shop) ในระหวางวันที่ 3-4 พฤษภาคม
2561 ณ จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 14 หนวยงาน
๒.๒ 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.

๒๘๘
๒.๓ ปจจัยความสําเร็จ (Key success factors)
1. การถายทอดนโยบายชัดเจนและการควบคุมกํากับการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีทีมพี่เลี้ยง (Dream team) ใหคําแนะนํา
เรียนรู และพัฒนารวมกันกับสาธารณสุขอําเภอ
3. มีการบูรณาการทํางานรวมกับการสรางสุขในองคกร เนนการสรางความผูกพันในองคกร
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม
4. ระดับอําเภอ ไดใชการนิเทศงานใหทุกอําเภอมุงเนนการควบคุมกํากับการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ ผานการประชุมประจําเดือน และการดําเนินงานองคกรสรางสุขในรูปแบบตางๆ ทําใหสามารถ
บูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นได และบูรณาการกับงานองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุข
ตลอดจนบูรณาการกับงานคุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ (ITA) และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กําลังคนดานสุขภาพ (HRD)
5. มีการติดตามความกาวหนาทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบห.)
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) และประสานการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในกลุมไลนชื่อ
“PMQA สสอ.มหาสารคาม” เพื่อใหการปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับอําเภอมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
ระดับอําเภอ ในการดําเนินงานที่ตองใชงบประมาณ อาจเกิดความลาชาในการพัฒนาตามแผนที่
วางไวโดยทุกอําเภอมีการบูรณาการตามแผน CUP ในการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงองคกร หมวด ๑
และหมวด ๕ ดวยงบดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม

๒๘๙
๔. ภาพกิจกรรม

๒๙๐
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 33. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ขั้น ๓
ผูรับผิดชอบ 1. ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เบอรโทร ๐๘๙-๙๔๔๒๕๔๐
E-mail : qualitymsk๑@gmail.com
2. นางมาฆนุช ภูมิสายดร
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เบอรโทร ๐๙๔-๐๖๓๐๔๘๒
E-mail : makanut๘๙๐๑@gmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามไดนํายุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดยุทธศาสตรพัฒนาความ
เปนเลิศใน ๔ ดาน (P&P, Service, People, Governance) นํามาขับเคลื่อนสูการปฏิบัติซึ่งในยุทธศาสตร
ที่ ๔ แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ดานการพัฒนาระบบ
ธรรมา ภิบาลและองคกรคุณภาพองคกรคุณภาพระดับโรงพยาบาลใชมาตรฐาน HA (Hospital
Accreditation) ซึ่งเปนกระบวนการรับรองระบบคุณภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) (สรพ.) มีกระบวนการรับรอง ๓ ขั้น คือ HA ขั้น ๑ หมายถึง โรงพยาบาลมีคณ
ุ ภาพการ
สํารวจและปองกันความเสี่ยง นําปญหามาทบทวน เพื่อแกไขปองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปองกันปญหา
ครอบคลุมปญหาที่เคยเกิดหรือมีโอกาสเกิดสูง HA ขั้น ๒ หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนา
คุณภาพ วิเคราะหเปาหมายหรือกระบวนการ มีการพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเปาหมาย ครอบคลุม
กระบวนการสําคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในสวนที่ไมยากเกินไป HA ขั้น ๓ หมายถึง
โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มดวยการประเมินตนเองตาม มาตรฐาน HA พัฒนาอยางเชื่อมโยง เปน
องคกรเรียนรูมีผลลัพธที่ดีขึ้น ปฏิบัติตาม มาตรฐาน HA ไดครบถวน
จังหวัดมหาสารคามถือเปนนโยบายสําคัญที่ตองขับเคลื่อนการพัฒนาใหโรงพยาบาลสังกัดใหมี
คุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง อยางตอเนื่อง ปจจุบันมีโรงพยาบาลไดรับการรับรอง HA ขั้น ๓ จํานวน
๑๑ แหง คิดเปน รอยละ ๑๐๐ (ไมรวม F๓) แนวทางการดําเนินงานใชเครือขายพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพซึ่ง
เปนตัวแทนผูรับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลตางๆ รวมเปนคณะกรรมการ ใหความชวยเหลือดานวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนงานที่สําคัญรวมกัน โดยมีโรงพยาบาลบรบือ เปนผูจัดการเครือขาย ในป
๒๕๖๑ มีโรงพยาบาลเปาหมายที่เครือขายตองใหการสนับสนุนใหเขาสูกระบวนการขอตออายุการรับรองให
เปนไปตามกําหนด จํานวน ๔ แหง ไดแก โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลเชียงยืน
และ โรงพยาบาลบรบือ
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มกราคม ๒๕๖๑
๑. เครือขาย QLN บรบือ มีการประชุม รพ.เครือขาย ๑ ครั้ง
๒. สสจ.มหาสารคาม มีการออกนิเทศติดตามงานนโยบายและตัวชี้วัด PA ทุกอําเภอ
ในเดือน กุมภาพันธ–พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑. สสจ.มหาสารคามและเครือขาย QLN บรบือ เขาประชุมรวมกับเขตสุขภาพ ที่ ๗ และที่
ปรึกษาพื้นที่ ในการวางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานสูการรับรองมาตรฐาน HA ตามเปาหมายกระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม โรงพยาบาลขอนแกน

๒๙๑
๒. รพ.เครือขาย QLN บรบือ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ Re-accreditation อยางไร
ไมติด Focus”ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หองประชุมเดือนเต็ม โรงแรมเพชรรัชต
การเดน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดเครือขาย
๓. รพ.เครือขาย QLN บรบือ ประกอบดวยตัวแทนสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพ
HA เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงคุณภาพในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมนพภดล ทองโสภิต ศูนยหัวใจสิริกิติ์ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งจัดโดยเขต
สุขภาพที่ ๗ และที่ปรึกษาพื้นที่ สรพ.
๔. สสจ.มหาสารคามจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามความกาวหนาการพัฒนา
คุณภาพ HA ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุษราคัม สสจ.
มหาสารคาม
๕. เขตสุขภาพ ที่ ๗ และที่ปรึกษาพื้นที่พรอมดวยทีมเครือขาย QLN ลงเยี่ยมเตรียมความ
พรอม รพ.นาดูน และรพ.โกสุมพิสัย
๖. รพ.โกสุมพิสัย รพ.บรบือ รพ.นาดูน รพ.เชียงยืน จัดทําเอกสารสง สรพ. เพื่อขอตออายุการ
รับรอง ครบทั้ง ๔ แหง
๗. รพโกสุมพิสัยไดรับการเขาเยี่ยมประเมิน จากที่ปรึกษา สรพ. ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
๑.๑ ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 106 ผลการดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ขั้น ๓ ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑
เรื่อง/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมดําเนินการ

เกณฑ

โรงพยาบาลสังกัด
ผานการรับรอง HA
กระทรวงสาธารณสุขมี ขั้น ๓ หรืออยูระหวาง
คุณภาพมาตรฐาน
การตออายุการรับรอง
(ไมรวม F๓)

ผลการดําเนินงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
จํานวน
จํานวน
จํานวน
อัตรา
อัตรา
อัตรา
(แหง)
(แหง)
(แหง)
๑๑

๑๐๐

๑๑

๑๐๐

๑๑

๑๐๐

ตารางแสดงการกําหนดเปาหมายโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดมหาสารคาม
มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น ๓ จํานวน ๑๑ แหง รอยละ ๑๐๐ ในป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ และ
ป ๒๕๖๑ ตามลําดับ

๒๙๒
๑.๓ ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๖๑
ตารางที่ 107 ผลการดําเนินงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ขั้น ๓ ป ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-พฤษภาคม ๒๕๖๑)
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 ระดับ
ขั้นปจจุบัน
มหาสารคาม
s
HA ขั้น ๓ (r๑)
แกดํา
F๒
HA ขั้น ๓ (r๒)
โกสุมพิสัย
F๑
HA ขั้น ๓ (r๒)
กันทรวิชัย
F๑
HA ขั้น ๓ (r๒)
เชียงยืน
F๒
HA ขั้น ๓ (r๒)
บรบือ
M๒
HA ขั้น ๓ (r๓)
นาเชือก
F๒
HA ขั้น ๓ (r๒)
พยัคฆภูมิพิสัย M๒
HA ขั้น ๓ (r๑)
วาปปทุม
F๒
HA ขั้น ๓ (r๑)
นาดูน
F๒
HA ขั้น ๓ (r๑)
ยางสีสุราช
F๒
HA ขั้น ๓ (r๑)
๑๑
HA ขั้น ๓ (๑๑ แหง)

วันรับรอง
๒๐ ก.พ. ๖๑
๙ ก.พ. ๕๙
๒๑ ก.ค. ๕๘
๒๑ ก.ค. ๕๘
๑๑ ส.ค. ๕๘
๘ ก.ย. ๕๘
๙ ก.พ. ๕๙
๒๓ ก.พ. ๕๙
๑๙ เม.ย. ๕๙
๒๗ มี.ค. ๕๘
๒๖ เม.ย. ๕๙

วันหมดอายุ
๑๙ ก.พ. ๖๔
๘ ก.พ. ๖๒
๒๐ ก.ค. ๖๑
๒๐ ก.ค. ๖๑
๑๐ ส.ค. ๖๑
๗ ก.ย. ๖๑
๘ ก.พ. ๖๒
๒๒ ก.พ. ๖๒
๑๘ เม.ย. ๖๒
๒๖ มี.ค. ๖๑
๒๕ เม.ย. ๖๒

จากตารางแสดงผลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง
HA ขั้น ๓ ป ๒๕๖๑ จาก ตุลาคม ๒๕๖๐ - พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ทั้งหมด ๑๑ แหง ผาน HA ขั้น ๓ จํานวน ๑๑ แหง
๑.๔ ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
ตารางที่ 108 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เขาสูกระบวนการขอตออายุการรับรองกับ สรพ.
ป ๒๕๖๑ รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ของจังหวัดมหาสารคาม
ที่

โรงพยาบาล ระดับ

๑
๒
๓
๔

โกสุมพิสัย
นาดูน
เชียงยืน
บรบือ

F๑
F๒
F๒
M๒

ขั้นปจจุบัน
HA
HA
HA
HA

ขั้น ๓
ขั้น ๓
ขั้น ๓
ขั้น ๓

(r๒)
(r๑)
(r๒)
(r๓)

วันที่ สรพ.รับเอกสาร
๑ ก.พ. ๖๑
๑๕ มี.ค. ๖๑
๒๖ มี.ค. ๖๑
๒๔ เม.ย. ๖๑

วันที่ สรพ.กําหนดเขา
เยี่ยม
๓๑ พ.ค.- ๑ มิ.ย. ๖๑
รอวันเขาเยี่ยมประเมิน
รอวันเขาเยี่ยมประเมิน
รอวันเขาเยี่ยมประเมิน

๒๙๓
จากตารางแสดงผลการดําเนินงานเขาสูกระบวนการขอตออายุการรับรองตามกําหนด สรพ.
จํานวน ๔ แหง ไดแก โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลเชียงยืน และโรงพยาบาล
บรบือ ซึ่งโรงพยาบาล ๑ แหงคือ รพ.โกสุมพิสัย ไดรับการเขาเยี่ยมประเมินเพื่อตออายุการรับรอง และ
รพ. ๓ แหง อยูระหวางรอวันเขาเยี่ยมประเมิน
๒. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
๒.๑ การวิเคราะหการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เรื่องการพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขใหมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น ๓
องคประกอบ
1. Structure

2. Information

3. Intervention
and Innovation

4. Integration

5. Monitoring
and Evaluation

สิ่งที่ดําเนินการในป ๒๕๖๑
๑. สนับสนุนโรงพยาบาลบรบือเปนผูจัดการเครือขาย
การพัฒนาคุณภาพจังหวัดมหาสารคาม
๒. มีคณะกรรมการเครือขายพี่เลี้ยงจังหวัด
มหาสารคาม ๑ คณะ
จากขอมูลของ สรพ.จังหวัดมหาสารคามมี รพ.จํานวน
๔ แหง จะหมดอายุการรับรองในป ๒๕๖๑ ไดแก
โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาล
เชียงยืนและโรงพยาบาลบรบือ
๑. มีการมอบนโยบายสําคัญตามตัวชี้วัด PA ป ๒๕๖๑
โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๒. ไดจัดประชุมเครือขายพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพไปแลว
๑ ครั้ง ในวันที่ ๑๔-๑๕ ธ.ค.๖๐ ณ หองประชุม
รพ.บรบือ มีผูเขารวม ประชุม ๓๒ คน
เครือขายพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพมีการวางแผนการเยี่ยม
รวมกับที่ปรึกษาพื้นที่ใน รพ.เปาหมายตออายุการ
รับรอง (Re-accreditation) โรงพยาบาลนาดูน
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลเชียงยืน และ
โรงพยาบาลบรบือ
๑. สสจ.มหาสารคาม มีระบบนิเทศงานติดตามงาน
สําคัญที่เปนนโยบายและตัวชี้วัดPA อําเภอละ ๑ ครั้ง
๒. สสจ.มหาสารคาม กํากับใหมีการรายงาน
ความกาวหนาทุก ๓ เดือน ในรพ.เปาหมายตออายุการ
รับรอง (Re-accreditation)

ปญหาและอุปสรรคที่พบ

การสงเอกสารให สรพ.
ไมเปนไปตามกําหนด
ลวงหนา จะสงผลตอการ
ไดควิ รับวันเขาเยี่ยม
ประเมิน

รพ.จํานวน ๓ แหงที่สง
เอกสารขอตออายุการ
รับรองให สรพ. แลวยัง
ไมไดรับวันเขาเยี่ยม
ประเมิน

๒๙๔
๒.๒ มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดอนุมัติ แผนงานการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) งบประมาณจํานวน ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองรอยบาทถวน)
๒.๓ มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team) อยางไร
มีคณะกรรมการเครือขายพี่เลี้ยงจังหวัดมหาสารคาม ๑ คณะ มีหนาที่ในการรวมกันขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพรวมกันในภาพจังหวัดมหาสารคามและเชื่อมประสานกิจกรรมในพื้นที่กับที่ปรึกษาของ
สรพ.
๒.๔ มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ
อะไร
ป ๒๕๖๐
๑. มีคณะกรรมการเครือขายพี่เลี้ยงจังหวัดมหาสารคามรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
๒. การพัฒนาคุณภาพ HA ไดรับการเลือกเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการระดับ
อําเภอ
ป ๒๕๖๑
๑. การมอบนโยบายสําคัญตามตัวชี้วัด PA ป ๒๕๖๑ โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
2. มีการติดตามรายงานระดับความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ รายเดือนและรายไตรมาส
3. มีการนิเทศติดตามงานโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูบริหารระดับจังหวัด
4. มีการเขาเยี่ยมเตรียมความพรอมใน รพ.เปาหมายตออายุการรับรอง โดยเครือขาย
QLN เขตสุขภาพที่ ๗ และที่ปรึกษาพื้นที่
๓. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
โรงพยาบาลไมไดรับวันเขาเยี่ยมจาก สรพ.ทันตามกําหนดการหมดอายุการรับรอง
๔. Best practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
จังหวัดมหาสารคามสนับสนุนระบบพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพเครือขาย (Quality Learning
Network : QLN) ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพ HA ของ รพ.ในสังกัดอยางตอเนื่อง โดยมี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบรบือ เปนผูจัดการเครือขายทีมพี่เลี้ยงQLN ประกอบดวยทีมสหวิชาชีพจาก รพ.
มหาสารคามและ รพ.ทุกแหง เชน แพทย เภสัชกร กายภาพบําบัด พยาบาล รวมกิจกรรมการเขาเยี่ยม
เตรียมความพรอมใน รพ.เปาหมาย และการเรียนรูรวมกับที่ปรึกษาของ สรพ.ซึ่งสามารถนําแนวทางปฏิบัติ
ตางๆ ที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขาย ไปปรับใชในการพัฒนาคุณภาพ รพ.ที่ปฏิบัติงานอยูรวมทั้งได
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ทันสมัย พรอมใช อีกทั้งการมีเครือขายยังชวยเสริมพลังทีมผูรับผิดชอบงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

๒๙๕
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จ.มหาสารคาม ป ๒๕๖๑

นายแพทยหัสชา เนือยทอง นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ.มหาสารคาม
เขาประชุมรวมกับเขตสุขภาพที่ ๗ และที่ปรึกษาพื้นที่ ในการวางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานสูการรับรอง

เครือขาย QLN เขาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพทีม ตามกิจกรรมของเขตสุขภาพที่ ๗
ณ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ศูนยหัวใจสิริกิติ์ จังหวัดขอนแกน จัดโดยเขตสุขภาพที่ ๗
รวมกับที่ปรึกษาพื้นที่ สรพ. และ“การ Re-accreditation อยางไรไมติด Focus”
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมเดือนเต็ม โรงแรมเพชรรัชต การเดน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

๒๙๖

สสจ.มหาสารคามจัดประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.ทุกแหง
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม สสจ.มหาสารคาม

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ สรพ.ประกาศผลการรับรอง รพ.มหาสารคาม ผาน HA (Re accreditation ๒)

๒๙๗

กิจกรรมเยี่ยมเตรียมความพรอม (Site visit) โดยทีมที่ปรึกษา และทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเขตสุขภาพที่ ๗
รพ.นาดูน รพ.โกสุมพิสัย รพ.เชียงยืน

๒๙๘
ประเด็นหลัก 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 34. รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ผูรับผิดชอบ 1. ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เบอรโทร ๐๘๙-๙๔๔๒๕๔๐
E-mail : qualitymsk๑@gmail.com
2. นางมาฆนุช ภูมิสายดร
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เบอรโทร ๐๙๔-๐๖๓๐๔๘๒
E-mail : makanut๘๙๐๑@gmail.com
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/ผลการดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามไดนํายุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดยุทธศาสตรพัฒนาความ
เปนเลิศใน 4 ดาน (P&P, Service, People, Governance) นํามาขับเคลื่อนสูการปฏิบัติซึ่งในยุทธศาสตร
ที่ ๔ แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ดานการพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพองคกรคุณภาพระดับปฐมภูมิ เรียกวา รพ.สต.ติดดาวมีองคประกอบ 5
ประเด็น (5 ดาว 5 ดี) ไดแก 1) การบริหารดี 2) ประสานงานดีภาคีมีสวนรวม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี
และ5)ประชาชนมีสุขภาพดีซึ่งจังหวัดมหาสารคามไดขับเคลื่อนการพัฒนารพ.สต.ติดดาว ในป 2560 โดย
กําหนดใหเปนนโยบายสําคัญที่ รพ.สต.ทุกแหงตองนําไปใชในการพัฒนา จากการประเมิน ป 2560 ผลการ
ดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม จากจํานวน รพ.สต. ทั้งหมด 175 แหง ประเมินตนเองจํานวน 175
แหง ผานการรับรองระดับ 5 ดาว จํานวน 47 แหง คิดเปนรอยละ 26.86 เปนไปตามเปาหมายของ
จังหวัด ที่กําหนดเปาหมายของจังหวัดไวที่รอยละ 25 เปรียบเทียบผลงานสูงกวาเปาหมายของเขตสุขภาพ
ที่ 7 และของประเทศที่กําหนดไวที่รอยละ 10
ในป 256๑ จังหวัดมหาสารคามไดกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญที่ รพ.สต.ทุกแหงตองนําไปใช
อยางตอเนื่องในการพัฒนาใหผานการรับรองระดับ 5 ดาว โดยกําหนดเปาหมายของจังหวัดที่ รอยละ 5๐
(สะสม) โดยมุงเนนให รพ.สต. ที่ยังไมผานระดับ ๕ ดาว จํานวน ๑๒๘ แหง ตองสงแบบประเมินตนเอง และ
พัฒนาใหผานการรับรองระดับ ๕ ดาว อยางนอย ๔๘ แหง มุงเนนการพัฒนารพ.สต. ติดดาว ภายใต
เปาหมาย “ประชาชนไดอะไร” เนนหมวด 2 กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ตาม พชอ./ODOP/OTOP
ขับเคลื่อนการพัฒนาจนถึงหมวดผลลัพธ
การดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๖๑
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มกราคม ๒๕๖๑
๑. มีการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน PA โดย นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
๒. มีการมอบขอสั่งการเชิงนโยบาย ใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอเปนผูรับผิดชอบหลัก
ระดับอําเภอ
๓. สสจ.มหาสารคามไดจัดทีมเขารับการอบรมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขต ของ
กระทรวงสาธารณสุข
๔. มีการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอและผูรับผิดชอบงาน
ระดับอําเภอเพื่อชี้แจงคูมือการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ไดจัดทํา QR CODE คูมือ รพ.สต.ติดดาว ป ๒๕๖๑
ใหผูรับผิดชอบระดับอําเภอและทีมพี่เลี้ยง
๕. มีการนิเทศงานแกผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ ๑๓ อําเภอ

๒๙๙
๖. มีการกําหนดเปาหมายให รพ.สต.รายงานการประเมินตนเองครบทั้ง ๑๓ อําเภอ จํานวน
รพ.สต. ๑๒๘ แหงที่ยังไมผาน ระดับ ๕ ดาว จากการประเมิน ในป ๒๕๖๐
ในเดือน กุมภาพันธ–เมษายน ๒๕๖๑
๑. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการใชระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพหนวยบริการปฐมภูมิ
ป 2561 จํานวน 6๐ คน ในวันที่ 7 มีนาคม 256๑ ณ หองประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม มี
วัตถุประสงคเพื่อให รพ.สต.ทุกแหงสามารถลงบันทึก การประเมินตนเอง ตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ทาง
โปรแกรม gishealth.moph.go.th/pcu
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมคุณภาพบริการทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ในรพ.สต.
ติดดาว ๒ รุนๆ ละ ๙๐ คน ในวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมทับทิม และหองเพทาย
สสจ.มหาสารคาม ในประเด็นที่เปนโอกาสพัฒนาจากการประเมินผลงาน ป ๒๕๖๐
๓. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมรับการ ประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด ของ
จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ เมษายน 256๑ ณ หองประชุมเพทาย สสจ.มหาสารคาม
วัตถุประสงคเพื่อให รพ.สต. ๔๘ แหง รับทราบแนวทางการออกประเมินของคณะกรรมการระดับจังหวัด
และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ รพ.สต.ที่มีผลงานดีเดน ในป ๒๕๖๐
๔. มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ระดับอําเภอ โดยสงรายงาน One Page สรุป
การดําเนินงานของแตละอําเภอ ในการประชุม กวป.
๕. มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ระดับจังหวัดโดยการสงรายงาน One Page
สรุปการดําเนินงาน ในการประชุม กวป.และคณะกรรมการบริหาร ของ สสจ.มหาสารคาม
๖. มีการติดตามและควบคุมกํากับ ใหผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ รับรองผลทางโปรแกรม
gishealth.moph.go.th/pcu ตามกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข คือ ภายใน ๓๑ มีนาคม 2561
ในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑
๑. คณะกรรมการประเมินรับรองผลระดับจังหวัดออกประเมินเพื่อรับรองผล รพ.สต.ผาน
เกณฑระดับ ๕ ดาว โดยใชวิธปี ระเมินรพ.สต.เปาหมายขอรับรองระดับ ๕ ดาวทุกอําเภอๆ ละ ๒ แหง โดย
ใหอําเภอเลือกเอง ๑ แหง และจับฉลากสุมประเมินอีก ๑ แหง ภายใตเกณฑมาตรฐานผาน รอยละ ๘๐ ทั้ง
๕ หมวด ถึอวาผานการรับรองระดับ ๕ ดาว
๒. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินรับรอง รพ.สต.ผานเกณฑ ระดับ ๕ ดาว
๑.๑ ขอมูลสถานการณจํานวน รพ.สต.ที่ผานเกณฑ ระดับ 5 ดาว เปรียบเทียบกับของเขต
สุขภาพที่ ๗ และประเทศ
ตารางที่ 109 ผลการดําเนินงานรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวระดับ ๕ ดาว
จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๐ เทียบกับเปาหมายของเขตสุขภาพและกระทรวง
สาธารณสุข
ระดับ
ประเทศ
เขตสุขภาพที่ 7
จ.มหาสารคาม

จํานวน รพ.สต.
ทั้งหมด (แหง)
9,806
808
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

๓๐๐
จากตาราง ผลการดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม ป 2560 จากจํานวน รพ.สต.ทั้งหมด
175 แหง ผานการรับรองระดับ 5 ดาว จํานวน 47 แหง คิดเปนรอยละ 26.86 บรรลุตามเปาหมายของ
เขตสุขภาพที่ 7 และของประเทศที่กําหนดไวที่รอยละ 10
ตารางที่ 110 ผลการดําเนินงานพัฒนารพ.สต.ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๐-๒๕๖๑
เปาหมายรพ.สต. ติด จํานวน รพ.สต.ที่ผาน
ดาว ระดับ ๕ ดาว เกณฑ ระดับ 5 ดาว
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๐ (แหง)
รอยละ ๒๕ (สะสม)
๔๗

จํานวน รพ.สต.ที่ผาน ผลงานจังหวัดมหาสารคาม
เกณฑ ระดับ 5 ดาว (สะสม ป ๒๕๖๐-๒๕๖๑)
ป ๒๕๖๑ (แหง)
(แหง)
4๖
๙๓ (รอยละ ๕๓.๑๔)

จากตาราง ผลการดําเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม ป 2560 จากจํานวน รพ.สต.ทั้งหมด
175 แหง ผานการรับรองระดับ 5 ดาว จํานวน 47 แหง ป ๒๕๖๑ จํานวน 4๖ แหงคิดเปนรอยละ
๕๓.๑๔ บรรลุตามเปาหมายของจังหวัดและของเขตสุขภาพที่ 7 ที่กําหนด ผานรอยละ ๒๕
1.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 111 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ผานการรับรอง
ระดับ ๕ ดาวระดับจังหวัด แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
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
รวมจังหวัด

๒๕๕9
เปาหมาย
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด

ผลงาน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน
ไมไดประเมิน

๒๕60
เปาหมาย ผลงาน
๔
2
๒
2
๕
4
๔
2
๒
2
๔
5
๓
3
๕
13
๕
7
๓
2
๓
2
๒
2
๒
1
๔๔
47

๒๕61
เปาหมาย ผลงาน
7
7
2
2
6
6
5
5
๓
๓
๔
๔
๓
๓
๓
๓
๔
๔
๔
๔
๓
๑
๒
๒
๒
๒
๔๘
๔๖

๓๐๑
จากตารางแสดงเปาหมายและผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผานการรับรอง
ระดับ ๕ ดาวแยกรายอําเภอ มี 1 อําเภอ ที่มีผลงาน ระดับ 5 ดาว นอยกวา เปาหมายที่กําหนดในภาพรวม
จังหวัดมีผลงาน รับรองระดับ ๕ ดาว จํานวน 46 แหง จากเปาหมาย 48 แหง
ตารางที่ 112 เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องการประเมินผานการรับรอง
รพ.สต. ๕ ดาว ระดับจังหวัด ป ๒๕61รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31
พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
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
รวม

เปาหมาย
ระดับ ๕ ดาว
7
2
6
5
๓
๔
๓
๓
๔
๔
๓
๒
๒
๔๘

ผลงาน
ระดับ ๕ ดาว
7
2
6
5
๓
๔
3
๓
๔
๔
๑
๒
๒
๔๖

รอยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๓.๓๓
๑๐๐
๑๐๐
๙๕.๘๓

จากตาราง การประเมินเพื่อรับรอง รพ.สต. ๕ ดาว ระดับจังหวัด ป ๒๕61 เปาหมาย ๑๓ อําเภอ
จํานวน รพ.สต.เปาหมาย ๔๘ แหง ผานการรับรองตามเปาหมาย จํานวน ๑๒ อําเภอ ๔๖ แหง คิดเปน
รอยละ ๙๕.๘๓ ไมเปนไปตามเปาหมาย ๑ อําเภอ คืออําเภอยางสีสุราชซึ่งไดใหใหขอเสนอแนะในเกณฑที่
ยังไมผาน รอยละ ๘๐ คือ หมวด ๔ โดยใหทําแผนและแนวทางยกระดับใน ๒ งาน ที่สําคัญ คือ งาน IC
และคบส.และรายงานการปรับปรุงภายใน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคาดวาพื้นที่สามารถปรับปรุง
ผลงานไดตามกําหนดจะสามารถปรับผลการรับรองระดับจังหวัดใหอําเภอยางสีสุราชผานระดับ ๕ ดาว ได
เพิ่มอีก ๒ แหง ตามเปาหมาย

๓๐๒
รายชื่อ รพ.สต. ๕ ดาวจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๑
อําเภอ

จํานวน รพ.สต.ที่ผาน
รายชื่อ รพ.สต.ที่ผานการรับรอง ๕ ดาว
การรับรอง ๕ ดาว
ระดับจังหวัด ป 2561
ระดับจังหวัด ป 2561
(แหง)
เมือง
7
1.รพ.สต.โคกกอ 2.รพ.สต.แกงเลิงจาน 3.รพ.สต.ทาตูม
4.รพ.สต.โนนเพ็ก 5.รพ.สต.หวยแอง 6.รพ.สต.หนองแวง
7.รพ.สต.อุปราช
แกดํา
2
1.รพ.สต.โนนภิบาล 2.รพ.สต.ปาขาง
โกสุมพิสัย
6
1.รพ.สต.ยางใหญ 2.รพ.สต.หนองผือ 3.รพ.สต.ขิงแคง
4. รพ.สต.หนองสระพัง 5.รพ.สต.แหใต 6.รพ.สต.โพนงาม
กันทรวิชัย
5
1.รพ.สต.เปลือยน้ํา 2.รพ.สต.มะคา 3.รพ.สต.ทาขอนยาง
4.รพ.สต.ยาง 5.รพ.สต.หัวขัว
บรบือ
4
1.รพ.สต.เหลายาว 2.รพ.สต.เหลาตามา 3.รพ.สต.ดอนบม
4.รพ.สตโนนราษี
เชียงยืน
3
1.รพ.สต.โนนสูง 2.รพ.สต.โพน 3.รพ.สต.หนองซอน
วาปปทุม
4
1.รพ.สต.นาขา 2.รพ.สต นาเลา 3.รพ.สต.เสือโกก
4.รพ.สต.ดอนมันน้ํา
นาดูน
4
1.รพ.ส.บานหนองไผ 2.รพ.สต.ดงยาง 3.รพ.สต.นาฝาย
4.รพ.สต.หนองแตนอย
พยัคฆภูมิพิสัย
3
1.รพ.สต.สระบาก 2.รพ.สต.โนนจาน 3.รพ.สต.เมืองเสือ
นาเชือก
3
1.รพ.สต.ปอพาน 2.รพ.สต.หนองบัวแดง 3.รพ.สต.หนองสระ
ยางสีสุราช
๑
1.รพ.สต.พังคี
กุดรัง
2
1.รพ.สต.หัวนา 2.รพ.สต.หนองแสง
ชื่นชม
๒
1.รพ.สต.บานหนองกุง 2. รพ.สต.ชื่นชม
4๖

๓๐๓
2. การวิเคราะหการดําเนินงานเชิงระบบรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
2.1 การวิเคราะหการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เรื่องการพัฒนา รพ.สต.ใหผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
หัวขอ
๑. Structure

๒. Information

สิ่งที่ดําเนินการในป 2561
๑. จัดทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว เขารวม
เปนทีมประเมินระดับเขต จํานวน 1 ทีม
๒. จัดทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับ
จังหวัด จํานวน 1 ทีม
๓. จัดทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาวระดับ
อําเภอ จํานวน 13 ทีม
๔. กําหนดใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุก
อําเภอเปนผูรับผิดชอบหลักระดับอําเภอ

ปญหาและอุปสรรคที่พบ
๑. โควตาทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดที่ไดเขา
รับการอบรมในระดับเขตมีจํานวนเพียง ๗
คน ไมครอบคลุมทุกเกณฑ เชน
Green&Clean
๒. การกําหนดบทบาทของการขับเคลื่อน
ระดับอําเภอผานผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
ทีเ่ ปนผูรับผิดชอบหลักและมีทีมสห
วิชาชีพของCUPเปนทีมพี่เลี้ยงดาน
วิชาการ ตองมีการประสานงานและ
สื่อสารในระดับอําเภอดวยความเขาใจ
แนวทางและเกณฑการประเมินรวมกัน
อยางดีพอจึงจะทําใหการขับเคลื่อนสูการ
พัฒนาในระดับ รพ,สต.เปนไปในแนวทาง
ที่ถูกตอง เรียบงายแตมีคุณภาพ ภายใต
บริบทของพื้นที่
๑. มีการรายงานผลการรับรองระดับ ๕ โปรแกรม gishealth.moph.go.th/ ของ
ดาว ป ๒๕๖๐ แกทีมพี่เลี้ยงระดับเขต กระทรวงยังมีการรับรองผลไมถูกตอง
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
ในผลงาน ป ๒๕๖๐ จังหวัดมหาสารคาม
๒. มีการแจงเปาหมายการพัฒนา รพ. มี รพ.สต.ทีผ่ านระดับ ๕ ดาว ๒ แหง ไมมี
สต.ติดดาว ระดับ ๕ ดาว ป ๒๕๖๑ แยก สัญลักษณ ๕ ดาว ขึ้นรับรอง
รายอําเภอ
๓. มีการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานโดยผูรับผิดชอบงาน ระดับ
อําเภอ สงรายงานOne Page สรุปการ
ดําเนินงานของแตละอําเภอ ในการ
ประชุม กวป.
๔. มีการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานโดยผูรับผิดชอบงาน ระดับ
จังหวัด โดยการสงรายงานOne Page
สรุปการดําเนินงาน ในการประชุม กวป.
และคณะกรรมการบริหาร ของสสจ.
มหาสารคาม

๓๐๔
หัวขอ

สิ่งที่ดําเนินการในป 2561
๕. มีโปรแกรมบันทึกการประเมินรพ.สต.
ติดดาวgishealth.moph.go.th/pcu
ทั้งระดับ รพ.สต. ระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัดเปนโปรแกรมเดียวกัน
๖. มีไลน รพ.สต.ติดดาว มค.เพื่อสื่อสาร
ขอมูลระหวางพี่เลี้ยงระดับจังหวัดและ
อําเภอ
3. Intervention ๑. มีการมอบนโยบายและแนวทางการ
/Innovation
ขับเคลื่อน PA โดยนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๒. ไดจัดทีมเขารับการอบรมทีมพี่เลี้ยง
รพ.สต.ติดดาว ระดับเขต ของกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน ๗ คน ในวันที่ 910 พฤศจิกายน 2560
๓. มีการจัดประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับ
จังหวัด ในวันที่ 5 มกราคม 2561
๔. มีการจัดประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับ
อําเภอ เพื่อชี้แจงคูมือการประเมินรพ.
สต. ติดดาว ในวันที่ 11 มกราคม
2561
๕. มีการจัดทํา QR CODE คูมือ รพ.สต.
ติดดาว ป ๒๕๖๑ ใหผูรับผิดชอบระดับ
อําเภอและทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอ
๖. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช
ระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพหนวย
บริการปฐมภูมิ ป 2561
๗. มีการตัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพบริการทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทย ในรพ.สต.
ติดดาว ๒ รุนๆ ละ ๙๐ คน
๘. มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อเตรียมรับการ ประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว ระดับจังหวัด ของจังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕
เมษายน 256๑

ปญหาและอุปสรรคที่พบ

๑. โครงการอนุมัติลาชากวา กรอบ
กิจกรรมที่ตองจัดอบรม ทีมพี่เลี้ยงระดับ
อําเภอใหแลวเสร็จในเดือนธันวาคม มีการ
แกปญหาโดยใชงบกลางของ สสจ.จัด
ประชุมแทน
๒. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไดรับ
อนุมัติใหดําเนินการเฉพาะชวงบาย ไม
สามารถจัดกิจกรรมที่ตองการพัฒนาได
เต็มที่ตามทีกําหนดไว เชนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยหรือ LAB ใน รพ.สต.

๓๐๕
หัวขอ
๔. Integrate

๕. Monitoring/
Evaluation

สิ่งที่ดําเนินการในป 2561
๑. มุงเนนการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว
ภายใตเปาหมาย “ประชาชนไดอะไร”
เนนหมวด 2 กําหนดกลุมเปาหมายที่
ชัดเจน ตาม พชอ./ODOP/OTOP
ขับเคลื่อนการพัฒนาจนถึงหมวดผลลัพธ
๒. กําหนดใหอําเภอพิจารณา รพ.สต.
เปาหมายเปด PCC ป ๒๕๖๐-๒๕๖๓
เปนเปาหมายพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ป
๒๕๖๑
1. กําหนด Time line สงรายงานแบบ
ประเมินตนเอง 31 มค.61 และสง
รายงานการรับรองผลระดับอําเภอ
ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
2. กําหนด Time line จังหวัดออก
ประเมินระดับอําเภอทุกอําเภอ ในเดือน
พฤษภาคม 2561 โดยอําเภอเลือกเอง
๑ แหงและใชวิธีสุมประเมินจากการจับ
ฉลากเปาหมาย อีก ๑ แหง รวม ๒ แหง
ตอ อําเภอ

ปญหาและอุปสรรคที่พบ
๑. จากการลงพื้นที่ประเมินพบวา ใน รพ.
สต.ที่มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาได
ชัดเจน ในหมวด ๑ และ หมวด ๒ จะมี
การดําเนินงานไดดี ทัง้ ๕ หมวด
๒. ในการบูรณาการเปาหมาย รพ.สต.ติด
ดาว กับพื้นที่เปาหมาย PCC ไมเปนไป
ตามที่ตองการบูรณาการเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเปาหมาย PCC ตามนโยบาย
๑. การออกประเมินโดยการลงดูพื้นที่ทั้ง
๑๓ อําเภอ มีการประสานงานทั้งในสวน
กรรมการและพื้นที่รับประเมิน พบปญหา
กรรมการไมสามารถออกรวมปฏิบัติงาน
ได จึงตองมีกรรมการจํานวนมากเพื่อให
ประเมินแทนกันไดในหมวดที่รับผิดชอบ
รวมกัน
๒. มีการเลื่อนวันประเมิน ๒ อําเภอ ทํา
ใหการประเมินลาชาไป ๑ สัปดาหจากที่
กําหนด

2.2 มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดอนุมัติ โครงการ งบประมาณจํานวน 91,600
บาท (เกาหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) มีกิจกรรมสําคัญจากการนําผลการประเมินการดําเนินงาน รพ.สต.
ติดดาว ป ๒๕๖๐ มาขับเคลื่อนในป ๒๕๖๑ เชน ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมคุณภาพบริการทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทย ในรพ.สต.ติดดาว ๒ รุนๆ ละ ๙๐ คน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
เตรียมรับการ ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด ของจังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมสําคัญที่ทําใหงานมีความสําเร็จในป ๒๕๖๑ คือ การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมิน
ระดับจังหวัด โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งกลุมงานในระดับ สสจ. เชน งานสิ่งแวดลอม งานเภสัช
กรรม งานการเงิน รวม ๑๑ กลุมงาน และทีมสหวิชาชีพตัวแทนจาก รพ.มหาสารคามดานเทคนิกการแพทย
ทีมวิชาชีพพยาบาล จากโรงพยาบาลชุมชน ๓ แหง สาธารณสุขอําเภอ ๒ แหง ตัวแทน รพ.สต. ๓ แหง โดย
มีการประชุมขับเคลื่อนงานรวมกันตั้งแตขั้นการรวมกําหนดเปาหมาย การสนับสนุนดานวิชาการให
ผูรับผิดชอบงานระดับอําเภอ การกําหนดแนวทางการประเมินรับรองผลในระดับจังหวัด การรวมกันกําหนด
ตารางการออกประเมิน โดยมีนายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.มหาสารคามเปนประธาน
คณะกรรมการดําเนินงาน มีการลงพื้นที่ประเมินทุกอําเภอ ๑๓ อําเภอ ๑๓ วัน ในทุกอําเภอจะมีการคืน
ขอมูลใหผรู ับผิดชอบงานและทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอ รวมทั้งเครือขาย รพ.สต.ทุกแหง ในอําเภอที่มารวมรับ
การประเมินไดเรียนรูการพัฒนาเพื่อการกาวตอที่มีเปาหมายชัดเจน มีความเขาใจเจตนารมณของแตละ
เกณฑประเมิน

๓๐๖
2.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team) อยางไร
จังหวัดมหาสารคามกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ KPI รพ.สต. ติดดาว จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๑
ระดับจังหวัด
๑. นพ.ภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๒. นพ.หัสชา เนือยทอง นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ.มหาสารคาม
๓. ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๔. นางมาฆนุช ภูมิสายดร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ระดับอําเภอ
๑.เมือง
นายพิสิฎฐ แสงโทโพธิ์ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมือง
097-3214508
๒.แกดํา
นายมาวิน ทับแสง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอแกดํา
062-1961969
๓.โกสุมพิสัย
นายบุญเรือน มาตเลิง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโกสุมพิสัย
085-5963355
๔.กันทรวิชัย
นายสมทิพย บุญละคร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
099-4635172
๕.บรบือ
นายจักรพงษ บุหลัน ปฏิบัติหนาที่ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
087-6444040
๖.เชียงยืน
นายสมหมาย คําพิชิต ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเชียงยืน
095-1916639
๗.วาปปทุม
นายยงยุทธ คําอาจ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวาปปทุม
081-6349796
๘.นาดูน
นางจริยา ศรีกงพลี ปฏิบัติหนาที่ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาดูน 0๖๒-๔๖๕๙๔๘๕
๙.พยัคฆภูมิพิสัย นายสรายุทธ ญาติปราโมทย ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพยัคฆภูมิ 061-8938789
พิสัย
๑๐.นาเชือก
นายสมัย บัวชา ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเชือก
093-5782690
๑๑.ยางสีสุราช นายยุทธิชัย วรรณกิจ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอยางสีสุราช
081-9545602
๑๒.กุดรัง
นายปรีชา ศรีนอยขาว ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดรัง
086-8622233
๑๓.ชื่นชม
นายสุขสรรค ศรีกงพลีผูชวยสาธารณสุขอําเภอชื่นชม
084-6832466
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ ๒๕61 คือ
อะไร
ป ๒๕๖๐
๑. จังหวัดมหาสารคาม มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน สูงกวาเปาหมายที่กระทรวงกําหนด
๒. ไดรับการเลือกเปนตัวชี้วัดผลงานระดับ CUP
ป ๒๕๖๑
๑. กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับปรุงคูมือการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว ป ๒๕๖๑ ทั้งเกณฑ
และวิธีการประเมินที่สามารถเขาใจไดงายขึ้นกวา ป ๒๕๖๐
๒. มีการมอบนโยบายที่ชัดเจนโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูบริหารระดับจังหวัด
๓. มีคํารับรองปฏิบัติราชการระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูบริหารระดับอําเภอ
๔. มีขอสั่งการเชิงนโยบายใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ
อําเภอ
๕. มีการติดตามรายงานระดับความสําเร็จการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับจังหวัดระดับ
อําเภอ
๖. มีการนิเทศติดตามงานโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูบริหารระดับจังหวัด

๓๐๗
๗. มีการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมินระดับจังหวัด
๘. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จมากที่สุด คือ รพ.สต.ที่เปนเจาของพื้นที่ตองมีความตองการที่
จะพัฒนา รพ.สต.ใหดีกวาเดิม และปจจัยที่ชวยสนับสนุนความสําเร็จไดเพิ่มขึ้นคือทีมผูบริหาร ระดับ CUP
และ ทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอ ที่ใหการสนับสนุน ทั้งวิชาการ กําลังใจและงบประมาณตามความเหมาะสมของ
บริบทพื้นที่
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
การรับรองผล รพ.สต.ติดดาว ระดับ ๕ ดาว จะไมประสบผลสําเร็จหากไมมีระบบการประเมิน
รับรองผลทีมีคุณภาพทั้งระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับเขต
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จะไมยั่งยืนหากผูเกี่ยวของไมเห็นความสําคัญของการพัฒนา
งานระดับปฐมภูมิอยางตอเนื่อง เกณฑประเมิน ที่มีความยากตองตีความและมีจํานวนมาก อาจสรางความ
กังวลใหผูเกี่ยวของในการประเมินใหผาน
4. Best practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
จากการลงพื้นที่ ๑๓ อําเภอ เพื่อประเมินตามเกณฑ ๕ หมวด พบวาพื้นที่มีผลงานที่เปน
Best Practice สามารถเปนตัวอยางให รพ.สต.อื่นไดดังนี้
หมวด
อําเภอ
หมวด 1 การนําองคกรและการจัดการที่ดี
- ภาวะผูนํา การนํา ธรรมาภิบาล และ แผนกลยุทธ ๑.วาปปทุม (รพ.สต.บานวังปทุม)
สุขภาพ
๒.กุดรัง (รพ.สต.หัวนา)
- เกณฑ GREEN & CLEAN
๑.วาปปทุม (รพ.สต.บานวังปทุม)
๒.บรบือ (รพ.สต.เหลายาว)
๓.นาเชือก (รพ.สต.ปอพาน)
๔.แกดํา (รพ.สต.โนนภิบาล)
หมวด 2 การใหความสําคัญกับ ประชากร
๑.โกสุมพิสัย (รพ.สต.ยางใหญ: ประเด็นOTOP
เปาหมาย ชุมชน และ ผูมีสวนไดเสีย
ฅนยางสรางสุข Model (OV/CCA))
๒.กุดรัง(รพ.สต.หัวนา:ประเด็นOTOP ไขเลือดออก)
(รพ.สต.หนองแสง : ประเด็น OTOPOV/CCA)
๓.เมือง (รพ.สต.โคกกอ: ประเด็น OTOP การ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน)
๔.กันทรวิชัย (รพ.สต.หัวขัว : ประเด็น OTOP
ไขเลือดออก)
๕.ชื่นชม (รพ.สต.ชื่นชม : ประเด็น OTOP การ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน)
๖.แกดํา (รพ.สต.ปาขาง : ประเด็น OTOP
เบาหวาน)

๓๐๘
หมวด
หมวด 3 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุม
ประเภทและประชากรทุกกลุมวัย
- เภสัชกรรม/RDU
- คบส. (ประเมินตามเกณฑ คบส.)
- ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ
ดานการแพทยและสาธารณสุข (LAB)
- การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
หมวด 5 ผลลัพธ
- ตัวชี้วัดกระทรวง (จาก HDC)

อําเภอ
๑.กุดรัง (รพ.สต.หัวนา)
๒.เชียงยืน (รพ.สต.โนนสูง)
๓.วาปปทุม (รพ.สต.บานวังปทุม)
๑.กุดรัง (รพ.สต.หัวนา)
๑.ยางสีสุราช (รพ.สต.พังคี)
๑.เมือง (รพ.สต.โคกกอ)
๒.บรบือ (รพ.สต.เหลายาว)
๓.นาดูน (รพ.สต.หนองไผ)
๑.แกดํา (รพ.สต.โนนภิบาล)
๒.พยัคฆภูมิพิสัย (รพ.สต.สระบาก)
๑.วาปปทุม (รพ.สต.บานวังปทุม)
๒.แกดํา (รพ.สต.โนนภิบาล)
๓.นาดูน (รพ.สต.นาฝาย)
๔.กุดรัง (รพ.สต.หนองแสง)

๓๐๙
ภาพกิจกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จ.มหาสารคาม ป ๒๕๖๑

นายแพทยหัสชา เนือยทอง
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) สสจ.มหาสารคาม ประธาน

นายพรสิทธิ์ ทวยนันท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
(ดานสงเสริมพัฒนา) รองประธาน

นางรุงทิพย มั่นคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
(ดานบริการทางวิชาการ) รองประธาน

๓๑๐

ภาพการประเมิน หมวด 1 การนําองคกรและการจัดการที่ดี

หมวด 2 การใหความสําคัญกับประชากรเปาหมาย ชุมชน และ ผูมีสวนไดเสีย

๓๑๑

ภาพการประเมิน หมวด 3 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

การประเมินหมวด 4 การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและทุกกลุมวัย

๓๑๒

ภาพการประเมินหมวด 5 ผลลัพธ

๓๑๓
ประเด็นหลัก 3.2 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 35. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ไมเกินรอยละ 6)
ผูรับผิดชอบ 1. นางโศภิตา จิตรวิกรานต
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
เบอรโทร 084-517-4358 E-mail Sopita_0@hotmail.com
2. นางธัญณิชา โตหนองหวา ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
เบอรโทร 081-261-4714 E-mail jantapim@hotmail.com
3. นางวนิดา จันทเดช
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นางประคอง โสมาบุตร
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
1. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
ในปงบประมาณ 2561คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังสุขภาพของ
หนวยบริการจังหวัดมหาสารคาม (CFO) ไดจัดประชุมชี้แจงแกผูเกี่ยวของจํานวน 2 ครั้ง เพื่อใหการ
จัดสรรปรับเกลี่ยเงินแกหนวยบริการอยางเพียงพอรวมทั้งเปนการแจงนโยบายการดําเนินงานและ
สนับสนุนใหหนวยบริการไดมีการทบทวนกระบวนการบริหารงานและการดําเนินงานดานการเงินการ
คลังรวมทั้งการจัดทําแผน Planfin ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไดมีการจัดทําตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสรางกลไกใหหนวยบริการมีการเฝาระวังสถานการณดานการเงิน
การคลัง สะทอนขอมูลรายงานทางการเงินที่สําคัญแกคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับอําเภอ
และจังหวัด มีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ตลอดจนกําหนดแนวทางแกไขปญหาจากการวิเคราะห
รายงานทางการเงินรวมกันของคณะกรรมการฯที่ชัดเจนและตอเนื่อง
ตารางที่ 113 การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
การปรับเกลี่ย
1. CF ระดับ
เขต (วงเงิน
บริหาร
ระดับประเทศ/
เขต/จังหวัด)

จํานวนเงินที่ไดรับ
(บาท)
40,614,257 บาท

มติที่ประชุม
- จัดสรรตามแนวทางการปรับเกลี่ยของเขตสุขภาพที่ 7

๓๑๔
การปรับเกลี่ย
2. การกันเงิน
OP Refer

จํานวนเงินที่ไดรับ
(บาท)
กันไว 60,000,000
บาท

มติที่ประชุม
- ไดมีมติกันเงิน จํานวน 60 ลานบาท โดยแบงเปนกันเงิน
OP Refer ขามจังหวัด จํานวน 25 ลานบาท และกันเงิน OP
Refer ในจังหวัด/OP AE ในจังหวัด จํานวน 35 ลานบาท
โดยใชแนวทางของป 2560 ในการกันเงินคือตามสัดสวน
ประชากร

ที่มา:รายงานการประชุมพิจารณางบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 2561 จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
ผูบริหารทุกระดับของจังหวัดมหาสารคามไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับเกลี่ยเงินเหมา
จายรายหัวโดยพิจารณาจากขนาดประชากร/สภาพคลองมาเปนหลักเกณฑประกอบเปนประจําทุกป ซึ่ง
สงผลใหหนวยบริการดังกลาวไดรับการดูแลตั้งแตตนป และสามารถบริหารจัดการไดดีตอเนื่องระหวางป
หากโรงพยาบาลมีภาวะวิกฤติเกิดขึ้นคณะกรรมการไดกันเงินไวสาํ หรับดูแลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
มหาสารคามจํานวน 6.9 ลานบาท
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป

๓๑๕
จังหวัดมหาสารคามมีการนํานโยบายและขอมูลที่เกี่ยวของมากํากับติดตามทุกไตรมาสทําใหภาวะ
วิกฤติดานการเงินการคลังดีขึ้นเปนลําดับจนเปน 0
2.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ
ตัวชี้วัดที่ 72 รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไมเกินรอยละ 6)
ป ๒๕๕8-๒๕61

เมื่อเปรียบเทียบภาวะวิกฤติมาตั้งแตป 2558 หนวยบริการทุกแหงในจังหวัดมหาสารคามมี
สถานการณดีขึ้นเปนลําดับ ซึ่งในไตรมาส 2 /2561 รอยละ 100 ของโรงพยาบาลไมมีภาวะวิกฤติทาง
การเงิน มีเพียงโรงพยาบาลโกสุมพิสัยที่มีความเสี่ยงเล็กนอยแตยังตองเฝาระวังตอไป
2.2 ขอมูลสถานการณ ปงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดรอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไมเกินรอยละ 6) ป 2561/Q2

๓๑๖

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

๓๑๗
แผน Planfin ปรับครึ่งปหลัง ของหนวยบริการทุกแหงเปนแบบเกินดุล และมีรายไดมากกวา
คาใชจายรวม 225,369,645.65 บาท ซึ่งผานเกณฑจัดสรรเงินเพียงพอ 100% และทุกโรงพยาบาลจะ
บริหารโดยใช Planfin กํากับเปนระยะเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 ติดตามกํากับดวยแผนทางการเงิน
2.1 รอยละของหนวยบริการมีผลตางของแผนและผลของรายไดไมเกินรอยละ 5 (รายไดสูงกวาหรือต่ํากวา
แผนไดไมเกินรอยละ 5) (ไมนอยกวารอยละ 80) ผลการประเมิน ไมผานรอยละ 92.30 /ผาน รอยละ
7.70 ทั้งนี้ เนื่องจากป 2561 สป.สธ.ไดโอนเงินรายหัวหมด OP/PP มา 100% ในไตรมาส 1-2 จึงทําให
มีรายไดเขาหนวยบริการมากกวาประมาณการณ ซึ่งหนวยบริการและ CFO ระดับจังหวัด ตองชวยกัน
ติดตามกํากับอยางตอเนื่องเปนระยะตอไป

2.2 รอยละของหนวยบริการมีผลตางของแผนและผลของคาใชจายไมเกินรอยละ 5 (คาใชจาย
สูงกวาหรือต่ํากวาแผนไดไมเกินรอยละ 5) (ไมนอยกวารอยละ 80) ผลการประเมิน ไมผาน รอยละ 38.46
/ผาน รอยละ 61.54 ซึ่งยังไมผานตามเกณฑที่สวนกลางกําหนด แตผลดําเนินงานมีคาใชจายต่ํากวาที่
ประมาณการณรอยละ 100 นับวาทุกหนวยบริการมีการควบคุมคาใชจายไดคอนขางดี อยางไรก็ตาม
ผูเกี่ยวของยังตองติดตาม กํากับใหเปนไปตามนโยบายอยางตอเนื่องเชนกัน

๓๑๘

มาตรการที่ 3 สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หนวยบริการมีคาเฉลี่ยคะแนน FAI >90 (ไมนอยกวารอยละ 70) ไตรมาส 2/2561

มาตรการที่ 4 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
4.1 รอยละของหนวยบริการที่มีคุณภาพบัญชีผานเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 85

๓๑๙

สาเหตุที่ถูกหักคะแนน ดังนี้
1. รพ.นาดูน ที่ถูกหักคะแนนในสวนของ รพ.สต. มีรายละเอียดดังนี้
1.1 เนื่องจากมีการสงงบทดลองของ รพ.สต.แดงโพง, รพ.สต.ดงบัง, รพ.สต.หนองผง สงงบ
ทดลองชากวาวันที่ 25 ตามที่กระทรวงกําหนด
1.2 รพ.สต.แดงโพ รพ.สต.โพธิ์ทอง ไมไดปรับปรุงวัสดุใชไป
1.3 รพ.สต.ดงยาง ไมไดปรับปรุงลูกหนี้คา รักษา UC-OP ใน CUP
2. รพ.กุดรัง ในสวนที่ถูกหักคะแนนสําหรับของ รพ.พยาบาลกุดรัง เนือ่ งจากในเดือนกุมภาพันธ
ทางโรงพยาบาลไมไดบันทึกคารักษาพยาบาล UC–OP AE ทําใหถูกหักคะแนนและในสวนของ รพ.สต. ที่ถูก
หักคะแนน เนื่องจากสาเหตุดังนี้
2.1 รพ.สต.นาโพธิ์ สงงบชากวากําหนดในเดือนมีนาคม จํานวน 32 วัน
2.2 รพ.สต.นาโพธิ์ รพ.สต.หนองแหน รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.หวยแคน รพ.สต.หัวนา มีการ
บันทึกบัญชีผิดดาน ทําใหถูกหักคะแนน
2.3 รพ.สต.หนองแหน ไมไดปรับปรุงลูกหนี้คารักษา UC OP ใน CUP
3. รพ.ชื่นชม ที่ถูกหักคะแนน เนื่องจาก โรงพยาบาลไมไดบันทึกคารักษาพยาบาล UC–OP AE ทํา
ใหถูกหักคะแนนตั้งแตเดือนมกราคม 2561 เนื่องจากกลุมงานประกันไมไดสงขอมูล ทําใหไมมีขอมูลมา
บันทึกบัญชี สําหรับในสวนของเดือนเมษายน 2561 งบทดลองของ รพ.สต.ศรีสวาง ที่ถูกหักคะแนน
เนื่องจากไมไดบันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพย
3. ผลการสรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการ
ดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)
ตารางที่ 114 รายงานสถานการณทางการเงิน (CFO) จังหวัดมหาสารคาม ป 2561 (ตาม S-I-I-I-M)

๓๒๐

4. ผลการสรุปประเด็นที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน
ไมประสบความสําเร็จของ
- หนวยบริการบางแหงมีขอจํากัดดานการขยายการใหบริการที่เพิ่มขึ้น และบางแหงมีขอจํากัด
ดานประชากรที่มีจํานวนนอยกวา 25,000 คน ตลอดจนการรับภาระเงินเดือนบุคลากรคอนขางมาก
5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
- ควรจัดระบบพี่เลี้ยงในการใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานการเงินการคลัง
6. Best practiceหรือ นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง
1.1 การจัดระบบการติดตามการดําเนินงานดานการบริหารการเงินการคลังดวยตัวชี้วัดนิเทศ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด โดยมุงเนนกระบวนการพัฒนาระบบการเฝาระวังการเงิน
การคลังอยางมีสวนรวมของโรงพยาบาลและเครือขายบริการ
1.2 พัฒนาการจัดเก็บรายไดของหนวยบริการ ทําโปรแกรมจัดเก็บรายได
หัวขอ
1. การสงมอบบริการ
(Service Delivery)

สิ่งที่ดําเนินการในป 2559
- จัดประชุมมอบนโยบายและติดตามการ
ดําเนินงาน
- นิเทศ กํากับใหหนวยบริการดําเนินงานตาม
แนวทางที่กําหนด
2. บุคลากรสาธารณสุข - ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
(Health Workforce) การเงิน การคลัง
3. ขอมูลขาวสาร
- จังหวัดวิเคราะหขอมูลสถานการณการเงินการ
(Information)
คลังรายหนวยบริการเสนอตอผูบริหารไตรมาสละ
1 ครั้ง

ปญหาและอุปสรรคที่พบ

- หนวยบริการบางแหงยัง
มีการเฝาระวังสถานการณ
การเงินการคลังไม

๓๒๑
หัวขอ

4. ผลิตภัณฑทาง
การแพทย วัคซีนและ
เทคโนโลยี
5. การเงิน
(Financing)

ปญหาและอุปสรรคที่พบ
สิ่งที่ดําเนินการในป 2559
- กํากับติดตามใหหนวยบริการจัดทําแผนประมาณ ตอเนื่อง
การรายได - คาใชจาย ป 2561และติดตามแผน
อยางตอเนื่อง
- กํากับใหหนวยบริการวิเคราะหสถานการณ
การเงิน/รายงานทางการเงินเปรียบเทียบรายหนวย
บริการตามระดับ และรายงานตอ คกก.CFO ระดับ
อําเภออยางตอเนื่อง
- การจัดซื้อยาและเวชภัณฑฯรวมของ คกก.ยา
และเวชภัณฑมิใชยา
- เกลี่ยเงินชวยเหลือหนวยบริการที่ขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน

6. การนําและการ
อภิบาลระบบ
(Leading/
Governance)

- ประชุมคณะกรรมการ CFO
- กําหนดมาตรการควบคุมคาใชจาย/เพิ่มรายไดให
งบประมาณมีความสมดุล-กํากับติดตามการ
ดําเนินงาน
- การออกนิเทศ/ประเมินงาน
7. ชุมชน ภาคีและการ - แตงตั้งคณะกรรมการ CFO จังหวัดโดยมีสวนรวม
มีสวนรวม
จากผูเกี่ยวของทุกระดับ
(participation)
- กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ CFO
ระดับอําเภอโดยมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกระดับ

- คณะกรรมการฯของ
หนวยบริการบางแหงยังมี
การประชุมไมสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง

