299
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.1ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละขงเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ : นางสุธิดา คณะมะ
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางภัทราภรณ์ ภูมิโยธา
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญงาน
นางสาวธณัฐญา รุดโถ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
1. ข้อมูลสถานการณ์
ประเด็นที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการกาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.1 มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน
ตารางที่ 136 ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจุบันจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
1. ใบประกอบวิชาชีพ

1. นายแพทย์
2. ทันตแพทย์
3. เภสัชกร
4. พยาบาลวิชาชีพ
5. นักเทคนิคการแพทย์
6. นักกายภาพบาบัด
7. แพทย์แผนไทย
8. นักรังสีการแพทย์
9. นักจิตวิทยาคลินิก
10. นักกิจกรรมบาบัด
11. นักกายอุปกรณ์
12. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวง
อก
13. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
รวม
ร้อยละ
2. วุฒิการศึกษา

1. ข้าราชการ
2. พนักงานราชการ
รวม
ร้อยละ

จานวนใบประกอบวิชาชีพ (คน) *๕

จานวน
บุคลากร*1
(คน)

275
79
131
1,660
57
37
35
18
2
2,962

มี

ไม่มี

หมดอายุ

272
77
127
1,221
52
33
34
16

3
2
4
224
5
3
1
2

*2
*3
215
1

1,834 224
79.86 10.64

216
9.42

จานวนที่ได้รับ
การแก้ไข
(คน) *๕

จานวนที่บันทึก
ในระบบ HROPS
(คน) *๕

3
2
4
439
5
4
1
2

275
79
131
1,660
57
37
35
18
2
2,962
100

460
20.05

จานวนบุคลากร (คน) *1

จานวนบุคลากร
ที่มีวุฒิในตาแหน่ง
ไม่เป็นปัจจุบัน (คน)*๕

จานวนบุคลากรที่ได้รับการแก้ไข
วุฒิในตาแหน่งให้เป็นปัจจุบัน
(คน)*๕

2,784
98
2,845

56
7
63

56
7
63
100
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3.หน่วยงานทีบ่ ันทึกคาสั่งเงินเดือน*4

บันทึกคาสั่งเงินเดือน ยังไม่ได้บันทึกคาสั่งเงินเดือนในระบบ HROPS*๕
ในระบบ HROPS อยูร่ ะหว่างการเสนอ
อยู่ระหว่าง
๕
แล้ว*
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
การบริหารวงเงิน

จังหวัดมหาสารคาม
- รพท.มหาสารคาม
- สสจ.มหาสารคาม
- ฯลฯ




ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
หมายเหตุ :
*1 ใช้ข้อมูลจานวนบุคลากร จากระบบ HROPS ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ส่งข้อมูลให้เขตสุขภาพและจังหวัด
*2 นายแพทย์ ใบประกอบวิชาชีพไม่มีหมดอายุ ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรมพ.ศ.2525
*3 ทันตแพทย์ ใบประกอบวิชาชีพไม่มีหมดอายุ ตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
*4คาสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สาหรับการตรวจราชการรอบที่ 1 และรอบวันที่ 1 เมษายน 2562
สาหรับการตรวจราชการรอบที่ 2
*๕ รายงานผลการดาเนินงานให้ตดั ข้อมูล ณ สิน้ เดือนก่อนหน้าเดือนทีม่ ีกาหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 16 - 18 ม.ค.
62 ให้รายงานผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61

1.2 มีการรายงานสถิติกาลังคน
1.2.1 ข้อมูลจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 137 ข้อมูลจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด จังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ประเภทหน่วยงาน
โรงพยาบาลทั่วไป
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลชุมชน
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
รพ.สต./สอ.น.
รวม
ร้อยละ

จานวน
หน่วยงา
น

ข้าราชการ

จานวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริง(คน)
พนักงาน
พนักงาน
ลูกจ้าง ลูกจ้าง
กระทรวง
ราชการ
ประจา ชั่วคราว
สาธารณสุข
45
503
78
65

1

815

1

102

21

1

13

1,137

32

503

13

71

0

3

175
202

659
2,784
56.06

0
98
1.97

161
1,191
23.98

8
100
8
9
203
4.09

รวม
1,506

7

139

340

2,132

5

87

273
690
13.89

1,231
4,966
100

ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
หมายเหตุ: รายงานผลการดาเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่มีกาหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 16
- 18 ม.ค. 62 ให้รายงานผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61
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จากตารางจะเห็นได้ว่า บุคลากรทั้ง 5 ประเภท ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประกอบไปด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
จริงทั้งหมด ณ 1 มกราคม 2561 จานวน 4,966 คน เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ข้าราชการ
ร้อยละ 56.06 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 23.98 ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 13.89
ลูกจ้างประจา ร้อยละ 4.09และพนักงานราชการ ร้อยละ 1.97 ตามลาดับ
1.2.2 ข้อมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 138 ข้อมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และจาแนกสาเหตุการสูญเสีย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
ลาดับ

ประเภทบุคลากร

1 ข้าราชการ
2 พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง
3
สาธารณสุข
4 ลูกจ้างประจา
5 ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

สาเหตุการสูญเสีย (คน)
จานวนการ
การถูกให้ออกโดยมีความผิด
สูญเสีย
ลาออก
โอนไปนอก
เสียชีวิต
บุคลากร นอกสังกัด
ปลด
สังกัด สป.
ให้
อ
อก
ไล่ออก
(คน)
สป.
ออก
16
1
1
0
13
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
5
37

0
5
34

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานให้ตดั ข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่มีกาหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 16 18 ม.ค. 62 ให้รายงานผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61

จากตารางจะเห็นได้วา่ อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 1
มกราคม 2562 รวมจานวนทัง้ หมด 37 คน กลุ่มที่สูญเสียมากที่สุด คือข้าราชการและพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และรองลงมาลูกจ้างชั่วคราวและกลุ่มที่ไม่สูญเสียคือพนักงานราชการและลูกจ้างประจา
สาเหตุการสูญเสียบุคลากร เรียงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ลาออก จานวน 34
ราย และโอนไปท้องถิ่น 1 ราย เสียชีวิต 1 รายและให้ออก 1 ราย
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1.2.3 ข้อมูลจานวนตาแหน่งทั้งหมดของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 139 ข้อมูลจานวนตาแหน่งทั้งหมดบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

จานวนตาแหน่งทั้งหมดของบุคลากร (ตน.)
2,784
98
1,191
203
690
4,966

หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่มีกาหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 16 18 ม.ค. 62 ให้รายงานผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61

1.2.4 ข้อมูลจานวนตาแหน่งว่างบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 140 ข้อมูลจานวนตาแหน่งว่างของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
ลาดับ
1
2

ประเภท
บุคลากร
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
รวม

จานวนตาแหน่งว่าง จานวนตาแหน่ง
ทีไ่ ด้รับจัดสรร (ตน.) ว่างทีใ่ ช้ไป (ตน.)
*1
*2
79
79
5
7
86

จานวนตาแหน่งว่างใหม่
หลัง 1 พ.ย. 61
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ (ตน.) *2
26
1*

86
27
ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ :
*1 ใช้ข้อมูลจานวนบุคลากร จากระบบ HROPS ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ส่งข้อมูลให้เขตสุขภาพและจังหวัด
*2 รายงานผลการดาเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิน้ เดือนก่อนหน้าเดือนที่มกี าหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 16 - 18 ม.ค.
62 ให้รายงานผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61
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1.3 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข (ระบบHROPS)
ตารางที่ 141 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
มีการใช้ประโยชน์ฯ
เอกสาร/หลักฐาน
มี
ไม่มี
1 การบริหารตาแหน่ง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ CHRO

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ HRH
Transformation
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
ตาแหน่งพนักงานราชการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
2 การวางแผนกาลังคน
- คณะกรรมการจัดสรรตาแหน่งและ

กระจายอัตรากาลังพนักงานราชการ
3 การวิเคราะห์ภาระงาน
-กรอบอัตรากาลังของหน่วยบริการในสังกัด

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4 สนับสนุนการตัดสินใจของ
-ระบบข้อมูลจากระบบ HROPS

ผู้บริหาร
- รายงานอัตรกาลังคนปฏิบัติงานจริง
แยกประเภท หน่วยรายงานทุก 2 เดือน
- กรอบอัตรากาลัง
- ระบบรายงาน cropick
ฯลฯ
ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
ลาดับ

รายการ

ประเด็นที่ 2 มีแผนบริหารตาแหน่ง (และแผนกาลังคนด้านอื่นๆเช่น แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ)
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2.1 แผนบริหารตาแหน่ง และแผนกาลังคนด้านอื่นๆ จังหวัดมหาสารคาม.
ตารางที่ 142 การจัดทาแผนบริหารตาแหน่ง และแผนกาลังคนด้านอื่นๆ จังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 31 มกราคม2562
ลาดับ
1

แผน/กิจกรรม

มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดทาแผนกาลังคน
2 จัดทาแผนกาลังคน และมีแผนบริหาร
ตาแหน่ง
3 มีแผนกาลังคนด้านอื่นๆ (โปรดระบุชื่อแผน)
- แผนกำลังคน
4 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหาร
ตาแหน่งภายในจังหวัดและหน่วยงานใน
สังกัดทราบ (หนังสือเวียน/ประกาศ)
ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

การ
ดาเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน
มี ไม่มี
ตามเอกสารแนบท้าย



ตามเอกสารแนบท้าย
ตามเอกสารแนบท้าย



ตามเอกสารแนบท้าย

หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่มีกาหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 16 18 ม.ค. 62 ให้รายงานผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61

ประเด็นที่ 3 มีการดาเนินงานตามแผน ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กาหนด (ตาแหน่งว่าง
คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ในไตรมาส 2)
3.1 ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กาหนดจังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 143 ตาแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กาหนดจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
จานวนตาแหน่ง
ทั้งหมดของบุคลากร
ลาดับ
ประเภทบุคลากร
(ตน.)
[A]
1 ข้าราชการ
2,784
2 พนักงานราชการ
98
รวม
2,882
ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

จานวนตาแหน่งว่าง
ของบุคลากร (ตน.)
[B]
26
1*
27

ตาแหน่งว่าง
คงเหลือร้อยละ
[C=
(B/A)*100]
0.93
1.02
0.96

หมายเหตุ : รายงานผลการดาเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่มีกาหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 16 18 ม.ค. 62 ให้รายงานผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61
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จากตาราง เห็นได้ว่าจานวนตาแหน่งว่างของบุคลากรจังหวัดมหาสารคามแยกตามประเภทการ
จ้างงาน 2 ประเภท คือประเภทข้าราชการและประเภทพนักงานราชการ โดยแบ่งออกได้ดังนี้
- ประเภทข้าราชการ จานวนตาแหน่งว่างใหม่หลัง 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ดาเนินการ 26
อัตรา อยู่ระหว่างดาเนินการขอใช้ตาแหน่งว่างและขอรับการจัดสรรตาแหน่งและปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งกรณีต่างๆ เพื่อรับย้าย/รับโอน บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก บรรจุผู้สอบแข่งขัน อยู่ระหว่างการขอรับ
จัดสรรจาก สป.สธ. และเขตสุขภาพที่ 7 ตามหนังสือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค
0032.012/2476 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
- ประเภทพนักงานราชการ จานวนตาแหน่งว่างใหม่ หลัง 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ 1 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ เป็นตาแหน่งที่ สป.สธ.) ระงับใช้ (เงื่อนไขตาม ว154)
ให้กับโรงพยาบาลชื่นชม เมื่อสรรหาแล้ว 3 ครั้ง ไม่สามารถสรรหาพนักงานราชการในตาแหน่งดังกล่าวได้ อยู่
ระหว่างการแจ้งเปลี่ยนสถานที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรพนักงานราชการไปที่ส่วนราชการใหม่ที่การการจัด
จ้างงานประเภทอื่น (พกส./ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตาม
หนังสือเลขที่ มค 0032.012/1275 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562
ประเด็นที่ 4 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
4.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ จังหวัดมหาสารคาม
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ตารางที่ 144 ร้อยละบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ*1 จังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลาดับ

1
2
3
4

สายงานให้บริการ
ทางการแพทย์
(ยกเว้นสายวิชาชีพ
ขาดแคลน)

กรอบ
จานวนบุคลากร
อัตรากาลัง
กรอบ
สาธารณสุข
ที่กาหนดใน
อัตรากาลังที่
สายให้บริการ
ระดับ
กาหนดใน
ทางการแพทย์
หน่วยงาน
ระดับ
(ยกเว้นสาย
[A]ขั้นสูง
หน่วยงาน
วิชาชีพขาด
[A]ขั้นต่า
แคลน) ที่มีอยู่
จริง*2[B]

ร้อยละ
บุคลากร
สาธารณสุข
เพียงพอ
(≥ ร้อยละ
71)
[C = (B/A)
x100] ขั้นต่า
88.44
58.87
100.78
95.11

ร้อยละ
บุคลากร
สาธารณสุข
เพียงพอ
(≥ ร้อยละ
71)
[C = (B/A)
x100] ขั้นสูง

นายแพทย์
294
355
260
73.24
ทันตแพทย์
124
156
73
46.79
เภสัชกร
128
159
129
81.13
พยาบาลวิชาชีพ/
1,345
2,457
1,615
65.73
พยาบาลเทคนิค
5 จพ.ทันตสาธารณสุข
170
129
157
90.00
118.60
เจ้าพนักงาน
87
94.58
6
92
108
80.56
เภสัชกรรม
7 ช่างทันตกรรม
0
0
0
0
0
8 นวก.สาธารณสุข/จพ.
998
1,306
627
92.83
48.01
สาธารณสุข
9 แพทย์แผนไทย
54
58
45
83.33
77.59
นักเทคนิคการแพทย์/
10
นักวิทยาศาสตร์
104
127
88
84.62
69.29
การแพทย์/จพ.วิทย์
รวม
3,662
4,896
3,077
84.03
63.38
ที่มา : ระบบ HROPS ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
หมายเหตุ :
*1 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง ความเพียงพอของบุคลากรสาธารณสุข 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชัว่ คราว (รายเดือน)) ในสายงานการให้บริการทาง
การแพทย์ (ยกเว้นสายงานขาดแคลน) จานวน 10 สายงาน
*2 รายงานผลการดาเนินงานให้ตัดข้อมูล ณ สิน้ เดือนก่อนหน้าเดือนที่มกี าหนดการตรวจราชการ เช่น ตรวจราชการ 16 - 18 ม.ค.
62ให้รายงานผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 61

จากตารางจะเห็นได้ว่าความเพียงพอของบุคลากรสาธารณสุข 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)) ในสายงาน
การให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายงานขาดแคลน) จานวน 10 สายงาน เมื่อคิดตามกรอบกาลังขั้นต่า
พบว่า บุคลากรสาธารณสุข 5 ประเภทการจ้างงานในสายงานการให้บริการทางการแพทย์ เรียงตามลาดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ เภสัชกร ร้อยละ 100.78 มีเภสัชกรปฏิบัติงานจริงสูงกว่ากรอบขั้นต่า พยาบาล
วิชาชีพ ร้อยละ 95.11 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ร้อยละ 94.58 นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข ร้อยละ
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92.83 นักเทคนิคการแพทย์/ จพ.วิทย์ฯ ร้อยละ 84.62 แพทย์แผนไทย ร้อยละ 8333 นายแพทย์ร้อยละ
88.44 และทันตแพทย์ ร้อยละ 58.87 ตามลาดับ เมื่อคิดภาพรวมแล้ว จังหวัดมหาสารคามมีความ
เพียงพอของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 84.03 เนื่องจากกรอบอัตราของหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล มีการขยายกรอบเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
3. ปัญหา อุปสรรค
- บุคลากรปฏิบัติงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดมหาสารคามยังต้องพัฒนา
ทักษะในการใช้โปรแกรม HROPS ให้หลากหลาย เช่น การเรียกใช้ข้อมูล รายงาน
- ข้อมูลตาแหน่งว่างของจังหวัดในระบบ HROPS มีจานวนมาก ขอให้ สป.สธ. กันตาแหน่งว่างใน
ส่วนที่ สป.ต้องบริหารเองหรือสงวนไว้ ไม่ให้ออกรายงานในส่วนของจังหวัดนั้นๆ ให้ออกเฉพาะรายงานที่
จังหวัดสามารถดาเนินการเองได้ เช่น ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ฯลฯ
- จังหวัดต้องรับภาระงานเพิ่มจากการช่วยเขตสุขภาพ ในการปฏิบัติงานในบางเรื่อง เช่น เป็น
เลขานุการการผลงานวิชาการ
- ออกคาสั่ง รายงานในลักษณะไฟล์ PDF ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รูปแบบรายงานไม่ครบถ้วน
ตัดคา (พยางค์)
- ระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานมีความเร็วต่า
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย
- โปรแกรม HROPS สป.สธ. เป็นระบบที่ซับซ้อน ควรมีคู่มือประกอบทุกขั้นตอนการใช้งาน และ
ปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- สป.สธ.ควรให้เวลาจังหวัดปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม HROPS ไม่ควรเร่งรัดระยะเวลาที่สั้น
เกินไป เนื่องจากจังหวัดมีบุคลากรน้อย 1 คนทางานให้กลุ่มงานใน สป.สธ. มากกว่า 2 กลุ่มงาน
- ภาระงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น ขอให้ สป.สธ.จัดทางานแผนงาน
ระยะเวลาการทางานให้จังหวัดทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของสป.สธ.
- มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมระบุกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่
- เพิ่มศักยภาพผู้ใช้โปรแกรม HROPS ในการประมวลผลออกรายงาน เพื่อตอบสนองการใช้ข้อมูล
สารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล
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คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.1 ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ : 27. จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
ผู้รับผิดชอบ นางสุธิดา คณะมะ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9545089 อีเมล: personmk2011@hotmail.com
นายบวร จอมพรรษา ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์: 084-278-0007 อีเมล: hrd.hkho.moph@gmail.com
นางสาววิภาดา คงทรง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์: 085-140-0119 อีเมล: hrd.hkho.moph@gmail.com
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/ผลการดาเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และได้มีนโยบาย
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศกาลังคนด้านสุขภาพ (People Exellexce) โดยได้กาหนดค่านิยม
องค์กร “MOPH” เพื่อให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีคุณค่า
และมีความสุข สามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน
จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการถ่ายทอดนโยบายและกรอบการดาเนินงาน โดยบรรจุในแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 - 2564 ตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการระดับ
อาเภอ ปี 2562 พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ ในปี 2560 - 2561 จังหวัดมหาสารคามได้เริ่มดาเนินการพัฒนาความสุขของ
บุคลากร โดยหน่วยงานจังหวัดมหาสารคามทุกระดับมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) และประเมินความสุขขององค์กร (Happy Public Organization Index) พัฒนานัก
สร้างสุขของอาเภอ จานวน 14 คน ซึ่งเป็นแกนนาในการสารวจ และนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมา
วิเคราะห์ผล วางแผนพัฒนาความสุข และจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด การสร้างความสุขของบุคลากร ความ
ผูกพันต่อองค์กร การเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญกาลังใจของบุคลากรสุขภาพธารงไว้ซึ่งบุคลากรในองค์กร เช่น
เข้าร่วมโครงการ Happy Money ซึ่งกาหนดคณะกรรมการดาเนินงานทุกCUPจัดคลินิกสุขภาพทางการเงิน
การเชิดชูคนดี กิจกรรมเปิดตัวองค์กรสร้างสุข กิจกรรมชมรมสร้างสุข กิจกรรมนันทนาการ ตลาดนัดสร้าง
สุข การพัฒนาองค์กร (OD) กิจกรรม สร้างสุขต่างๆตามบริบทของหน่วยงาน เป็นต้น
ในปี 2562 จังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยในช่วงไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2561–ปัจจุบัน) นี้ได้สารวจจานวนบุคลากรที่จาต้องประเมินความสุข จานวน 5,028 คน
สารวจรายชื่อ Adminหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 202 แห่ง จานวนรวม 202 คน กาหนดให้หน่วยงานใน
สังกัด ทุกระดับ (สสจ. สสอ. รพท. รพช. รพ.สต.) มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) และประเมินความสุขขององค์กร (Happy Public Organization Index :HPI) พร้อมทั้ง
วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาองค์กรสร้างสุข และดาเนินการเพื่อให้ได้เป็น
องค์กรแห่งความสุข(Happy Organization) ต่อไป
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1.1 ข้อมูลสถานการณ์ระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายปี
ตารางที่ 145 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้ ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคามปี ๒๕59-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ดาเนินการ
ร้อยละของหน่วยงานที่มี
การนาดัชนีความสุข
ของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้

เกณฑ์
มากกว่า
ร้อยละ 60

๒๕59
จานวน อัตรา
N/A
N/A

ผลการดาเนินงาน
๒๕60
๒๕61
จานวน อัตรา จานวน อัตรา
197 97.52 27
100
หน่วยงาน

หน่วยงาน

ในปี 2560 จังหวัดมหาสารคามได้เริ่มดาเนินการพัฒนาองค์กรสร้างสุขโดยมีการประเมิน
ดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) และ ความสุขขององค์กร (HPI) ผ่านระบบ Online–based
ซึ่งหน่วยงานที่สามารถดาเนินการได้มากกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดมากว่าร้อยละ 60 จานวน 197 หน่วยงาน
จากจานวนหน่วยงานทั้งหมด 202 หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 97.52 มีจานวนผู้ตอบแบบประเมิน
ดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) (หน่วยงานที่มีการประเมินดัชนีความสุข ของคนทางาน
รายบุคคลน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนบุคลากรของหน่วยงานนั้น มีจานวน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ
2.48 ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 4 แห่ง) โดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดาเนินการได้ร้อยละ 77.93 โรงพยาบาลมหาสารคาม ร้อยละ
83.66 โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 87.04 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ร้อยละ 96.70 และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ร้อยละ 96.08
ในปี 2561 จังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินการพัฒนาองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง โดยนา
ข้อมูลจากการประเมินในโปรแกรมในปี 2560 ส่งคืนให้หน่วยงานนามาวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์หาปัญหา
ที่ต้องปรับ แก้ไขเพื่อให้บุคลากรมีความสุขมากยิ่งขึ้น จัดทาแผนพัฒนาความสุข และดาเนินการตาม
แผนพัฒนาความสุข ตามขั้นตอนระดับผลการดาเนินงานเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการ
วัดดัชนีความสุขของคนทางานและการนาดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้ ระดับที่ 2 มีการสารวจข้อมูล
ระดับที่ 3 มีการส่งคืนข้อมูลและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลต่อผู้บริหาร ระดับที่ 4 มีการทา
แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน ระดับที่ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน ซึ่งได้จังหวัด
มหาสารคามได้ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดด้วยรายงานผลการประเมินตนเอง การ
จัดทาแผนงาน/โครงการ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานทุกไตรมาส รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรด้วยแบบ
ประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI) แบบสรุปความเชื่อมโยงจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลสู่แผนพัฒนาความสุขและแบบรายงานจานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการ
เงิน (Happy Money Program) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง
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สาธารณสุขอาเภอ 13 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง รวมจานวน 27 แห่ง
สามารถดาเนินการครบทั้ง 5 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 100
ในปี 2562 การดาเนินงานของจังหวัดมหาสารคามในช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 –
ปัจจุบัน) ได้ดาเนินการประเมินความสุขของบุคลากรอีกครั้ง โดยกาหนดให้บุคลากรทุกคนในสังกัด จานวน
5,028 คน ประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer) ผ่านระบบออนไลน์ และบุคลากรระดับ
หัวหน้างานขึ้นไปประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index :HPI) ซึ่งผลการประเมิน
พบว่าจานวนบุคลากรที่ต้องดาเนินการประเมิน Happinometer ทั้งหมด 5,028 คน ดาเนินการประเมิน
ในระบบแล้วจานวน 4,209 คน คิดเป็นร้อยละ 83.71 และบุคลากรระดับหัวหน้างานที่ต้องดาเนินการ
ประเมิน HPI ทั้งหมด 533 คน ดาเนินการประเมินในระบบแล้วจานวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 73.92
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2562) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 146 บุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) และ
บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปหมีการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)
รายการ
สสจ.
รพท.
ข้อมูล
1 ร้อยละ 70 ของ
เป้าหมาย 147 1,525
บุคลากรในหน่วยงานมี (คน)
การประเมินดัชนี
ผลงาน 127 1,236
ความสุขของคนทางาน อัตรา/ 86.39 81.05
(Happinometer)
ร้อยละ
2 ร้อยละ 70 ของ
เป้าหมาย 20
70
หน่วยงานในจังหวัดมี
(คน)
การประเมินสุขภาวะ ผลงาน
46
90
องค์กร (HPI)
อัตรา/ 230 128.57
ร้อยละ

ลาดับ

ตัวชี้วัด

ภาพรวม
จังหวัด
1,090 5,028

รพช.

สสอ. รพ.สต.

2,180

86

1,843 74
929 4,209
84.54 86.05 85.23 83.71
246

22

175

533

118
19
121
394
47.98 86.36 69.14 73.92
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2562)

ในขั้นต่อไปจังหวัดมหาสารคามจะได้กระตุ้นการประเมินประเมินความสุขขององค์กร
(Happinometer) และสุขภาพวะองค์กร (HPI) ให้ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย ซึ่งการดาเนินงานพัฒนา
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข(Happy Organization) ในปี 2562 นี้ มีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่าง
จากปีที่ผ่านมา โดยแบ่งระดับการดาเนินงานขับเคลื่อนงานเป็น 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขขององค์กร (Happinometer) และสุขภาพวะองค์กร (HPI)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขขององค์กร (Happinometer) และ
สุขภาพวะองค์กร (HPI)
ขั้นที่ 3 การจัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ขั้นที 4 การดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม
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การดาเนินงาน/ ผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญ
ในปี 2562 จังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยในช่วงไตรมาส
ที่ 1 (ตุลาคม 2561–ปัจจุบัน) ได้ดาเนินการพัฒนาความสุขของคนทางานโดยกระบวนการ ดังนี้
การสร้างความเข้าใจ
- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด ปี 2562 - 2564 แผนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดมหาสารคาม และกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2562 โดยแต่งตั้งคณะกรรมดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคณะกรรมการดาเนินงาน
HRH (Human Resource for Health) Transformation สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุขและเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดมหาสารคาม
คณะกรรมการแผนเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) ทั้งภาพจังหวัดและภาพ
อาเภอ
- การถ่ายทอดนโยบายการดาเนินงานสู่หน่วยบริการในสังกัด โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2562–2564
ในการประชุมถ่ายทอดนโยบาย และการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม (กวป.) การประชุมคณะกรรมการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคาม
(กบห.) การลงพื้นที่นิเทศงานให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการจังหวัด
มหาสารคาม และตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
- การประชุมมอบนโยบายการดาเนินงานกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งจังหวัด พร้อมเปิดตัว
โครงการองค์กรสร้างสุข ประจาปี 2562 ผนวกกับการดาเนินงาน PMQA ภายใต้ชื่อ PMQA & Happy
MOPH ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
- การประชุมชี้แจงการดาเนินงานผู้รับผิดชอบงานHR นักสร้างสุขแต่ละหน่วยผ่าน Admin
หน่วยงาน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และประชุมVDO Conferenceติดตามการดาเนินงาน วันที่ 14
ธันวาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานองค์กรคุณธรรมและสร้างสุข โดยผู้รับผิดชอบ
งานองค์กรคุณธรรม องค์กรสร้างสุข และนักสร้างสุข โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่ม
งานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม
การพัฒนาผู้รับผิดชอบ
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้เป็นนักสร้างสุข และ
เข้ารับการอบรมพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างสุขในองค์กร
- พัฒนานักสร้างสุขทั้งในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ จัดทาเป็นทาเนียบนักสร้างสุข
จังหวัดมหาสารคาม
- พัฒนาองค์ความรู้นักสร้างสุขจังหวัดมหาสารคามให้สามารถนาข้อมูลจากการประเมิน
มาวิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาความสุข จัดทากิจกรรมที่สามารถสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในสังกัด
ให้ตรงกับความต้องการ โดยใช้แบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความ
ผูกพันของบุคลากรด้วยแบบประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI)
และแบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะห์ข้อมูลสู่แผนพัฒนาความสุข
- มีแนวทางในการประเมินความสุขของบุคลากรซ้าหลังจากทากิจกรรมสร้างสุขใน
หน่วยงานแล้ว
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- การอบรมปฐมนิเทศ และการสอนงานระหว่างเจ้าหน้าที่
- การนิเทศติดตามการดาเนินงานในหน่วยบริการในสังกัด ในพื้นที่อาเภอต่างๆในสังกัด
ร่วมกับ การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม การ
นิเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ
- การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความสุขของคนทางาน Happinometerและ
ความสุข ขององค์กรHappy Public Organization Index (HPI)
- การติดตามและสะท้อนข้อมูลการประเมินระบบ Happinomiter และHPI รายวันแก่
หน่วยงานเครือข่าย
- การคืนข้อมูลผลการประเมินHappinomiter และHPI ให้หน่วยงานเครือข่าย
- การประสานงานหน่วยงานส่วนกลางในวิธีการประเมินความสุขของคนทางาน
Happinometer และความสุขขององค์กรHappy Public Organization Index (HPI)
- ระบบการสื่อสารเร่งด่วน หรือให้คาปรึกษาผ่าน Application Line กลุ่มHappy MOPH
MHSK ตลอดจนใช้ Application Facebook ในชื่อ เครือข่ายสาธารณสุขมหาสารคาม องค์กรแห่งความสุข
และคุณธรรม Happy MOPH MHSK เป็นสื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็นการ
กระตุ้น และสร้างความตื่นตัวในการดาเนินงาน
การจัดทาแผนงาน/โครงการองค์กรสร้างสุข
- การนิเทศงาน แนะแนวการดาเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดสามารถจัดการข้อมูลการ
ประเมินความสุขการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวางแผนจัดกิจกรรม เพื่อการสร้างความสุขของบุคลากร
เช่น กิจกรรมชมรมสร้างสุข กิจกรรมนันทนาการ โครงการHappy Money Program การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโดยใช้สื่อSocial Media Facebook และLine เป็นต้น
- การรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทาแผนงาน/โครงการ รายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินงานทุกไตรมาส และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรด้วยแบบประเมิน Happinometerและ Happy
Public Organization Index (HPI)แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะห์ข้อมูลสู่แผนพัฒนาความสุข
และแบบรายงานจานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
- เก็บข้อมูลผลการประเมินความสุขขององค์กรโดยระบบ Happy Public Organization
Index (HPI) ผู้ประเมินคือบุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป
- เก็บข้อมูลผลการประเมินความสุขของบุคลากรรายบุคคลโดยระบบ Happinometer
ผู้ประเมิน คือบุคลากร กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างรายเดือน
- รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานเครือข่ายด้วยการรายงานผลการประเมินตนเอง การ
จัดทาแผนงาน/โครงการ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานทุกไตรมาส และรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากร
ด้วยระบบประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI)แบบสรุปความ
เชื่อมโยงจากการวิเคราะห์ข้อมูลสู่แผนพัฒนาความสุขและแบบรายงานจานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
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- รวบรวมองค์ความรู้จากการดาเนินงานองค์กรสร้างสุขและคุณธรรมที่สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ (Success Story หรือ Bright Spot)
1.2 ข้อมูลสถานการณ์แยกรายอาเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 147 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของ
คนทางาน (Happinometer) ไปใช้แยกรายอาเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ปี ๒๕59-๒๕61
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

อาเภอ
เมือง
แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปีปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวมจังหวัด

๒๕๕9
เป้าหมาย ผลงาน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

๒๕60
เป้าหมาย ผลงาน
20
19
9
9
22
22
16
16
12
12
19
19
14
14
22
18
24
24
14
14
12
12
10
10
8
8
202
197

๒๕61
เป้าหมาย 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

จากการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ในปี 2560-2561 จังหวัด
มหาสารคามมีหน่วยงานที่มีบุคลากรประเมินผ่านระบบOnline– based น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวน
บุคลากรของหน่วยงานนั้น มีจานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.48 ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1
แห่ง คือ สานักงานสาธารณสุขอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด 3 แห่ง
ได้แก่ รพ.สต.หนองระเวียง รพ.สต.เมืองเตา และรพ.สต.หนองแก และมีรพ.สต.ในสังกัดสาธารณสุขอาเภอ
เมือง 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก ซึ่งในปี 2561 ไม่สามารถลงข้อมูลในระบบ Online–based
ได้อีก เนื่องจากได้ปิดระบบลงข้อมูลแล้ว จึงนาที่ประเมินแล้วนั้นมาทาแผนพัฒนาความสุขต่อไปในปี
2561
ในปี 2561 มีการนาข้อมูลจากการประเมินในโปรแกรมมาวิเคราะห์หาปัญหาที่ต้องปรับ
แก้ไขเพื่อให้บุคลากรมีความสุขมากยิ่งขึ้น ตามระดับผลการดาเนินงานเป็น 5 ระดับ ซึ่งทุกหน่วยงาน
สามารถดาเนินการได้ครบทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ การชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางานและ
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การนา ดัชนีความสุขของคนทางานไปใช้ มีการสารวจข้อมูล มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผล
ต่อผู้บริหาร มีการทาแผนพัฒนาความสุขของคนทางาน มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทางาน
1.3 ข้อมูลผลการดาเนินงานแยกรายอาเภอ ปีงบประมาณ ๒๕62 รอบ 3 เดือน
การดาเนินงานช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 (ตุลาคม 2561–ปัจจุบัน) จังหวัด
มหาสารคาม ได้สารวจจานวนบุคลากรที่จาต้องประเมินความสุข จานวน 5,028 คน สารวจรายชื่อAdmin
หน่วยงานเครือข่ายทั้ง 202 แห่ง จานวนรวม 202 คน กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ (สสจ. สสอ.
รพท. รพช. รพ.สต.) มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer)และประเมินความสุขของ
องค์กร (Happy Public Organization Index :HPI) พร้อมทั้งวางแผนการส่งคืนข้อมูลดิบผลการประเมิน
ความสุขของคนทางานให้หน่วยงานในสังกัดทางอีเมลล์/Line ของนักสร้างสุขในแต่ละอาเภอ เพื่อนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์ปัญหาความสุขของคนทางาน ในหน่วยงานการนิเทศงาน สสจ.ได้แนะแนวการดาเนินงานให้
หน่วยงานในสังกัดสามารถจัดการข้อมูลการประเมินความสุข การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาข้อมูลนี้ไปจัดทา
แผนพัฒนาความสุขของคนทางานต่อไป ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรด้วยแบบประเมิน
Happinometerและ Happy Public Organization Index (HPI) เพื่อที่ทุกหน่วยได้นาข้อมูลที่ส่งคืนนี้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลแลรายงานมาเป็นแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการออกแบบ แบบสรุปความเชื่อมโยง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสู่แผนพัฒนาความสุข เพื่อเป็นบทสรุปในการเป็นต้นแบบในการเขียนแผนงาน
โครงการ พร้อมทั้งมีการรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทาแผนงาน/โครงการ การรายงานการเข้า
ร่วมโครงการHappy Money Program ด้วยแบบรายงานจานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการ
เงิน (Happy Money Program) ประจาปี 2561 รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานทุกไตรมาส
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ตารางที่ 147 เป้าหมายและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Organization) รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม
2562) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอาเภอ
ที่

อาเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เมือง
แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปีปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

Happinometer
เป้าหมาย ผลงาน
ร้อยละ
1,821 1,437
78.91
175
150
85.71
448
390
87.05
299
249
83.28
274
228
83.21
405
371
91.60
234
201
85.90
400
297
74.25
430
370
86.05
210
185
88.10
160
161
100.63
96
88
91.67
76
82
107.89
5,028 4,209
83.71

เป้าหมาย
111
26
59
37
31
44
34
43
53
26
29
22
18
533

HPI
ผลงาน
150
22
37
18
10
36
21
25
24
2
24
16
9
394

ร้อยละ
135.14
84.62
62.71
48.65
32.26
81.82
61.76
58.14
45.28
7.69
82.76
72.73
50.00
73.92

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2562)

ในรอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) เป้าหมายคือบุคลากรในสังกัด
ดาเนินการประเมินความสุขรายบุคคล (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) ในโปรแกรมออนไลน์
ของส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการประเมินมากกว่าร้อย 70 ของจานวนบุคลากรใน
หน่วยงาน ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2562 บุคลากรสามารถดาเนินการประเมิน
Happinometer แล้ว จานวน 4,209 จากจานวนบุคลากรเป้าหมาย 5,028 คน คิดเป็นร้อยละ 83.71
ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมาย และเมื่อพิจารณารายอาเภอพบว่าผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 70 ทุกอาเภอ
อาเภอที่มีการประเมินมากที่สุดคือ อาเภอชื่นชม เกินเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 107.89 น้อยที่สุด คือ
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร้อยละ 74.25 ในส่วนการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI ซึง่ ดาเนินการประเมินได้
394 คน จากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจานวน 533 คน คิดเป็นร้อยละ 73.92 ซึ่ง
หากมองในภาพรวมจังหวัดแล้วผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 70 แต่เมื่อพิจารณารายอาเภอพบว่ามีหลาย
อาเภอที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 70 จาวน 8 อาเภอ (โกสุมพิสัย กันทรวิชัย
เชียงยืน นาเชือก พยัคฆ์ วาปีปทุม นาดูน กุดรัง) ซึ่งหน่วยงานประสบปัญหาการเข้าระบบที่ล่าช้าเนื่องจาก
Server กลางไม่รองรับการใช้งานจานวนมาก และปัญหาการแจ้งจานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ขอปรับแก้
ไขต้องอาศัยผู้รับผิดชอบโปรแกรมกลางในการปรับจึงทาให้การประเมินล่าช้า ทั้งนี้จะได้เร่งการประเมินHPI
ก่อนปิดระบบวันที่ 31 มกราคม 2562 และHappinometer ปิดระบบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
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2. การวิเคราะห์การดาเนินงานเชิงระบบ ตัวชี้วัด/เรื่องจานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กร แห่งความสุข
(Happy Organization)
1. Structure
- คณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการวางแผนกาลังคนคณะกรรมการ
บริหารกาลังคนคณะกรรมการดาเนินงาน Human Resource for Health(HRH) Transformation
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุขและเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดมหาสารคาม
คณะกรรมการแผนส่งเสริมสุขภาพของคนทางาน (Happy Money Program) ทั้งในระดับจังหวัด และ
ระดับอาเภอ มีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการHappy Money Programต่อเนื่อง
- มีเครือข่ายการทางานHRที่เข้มแข็ง มีผู้รับผิดชอบหลัก นักสร้างสุข และมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. Information
- มีข้อมูลAdminผู้ดูแลข้อมูล Happinometer และ HPI ของหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับอาเภอ
- มีการประเมินความสุขขององค์กร HPI และความสุขของบุคลากรรายบุคคลโดยโปรแกรม
Happinometer ติดตามและสะท้อนการลงข้อมูลเป็นระยะ
- วางแผนการนาข้อมูลจากการประเมินความสุขมาวิเคราะห์และหาความสอดคล้องของปัญหา
และแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
- จากข้อมูลปัญหาความสุขทางการเงินจากการประเมินในปีที่ผ่านมา จึงได้เน้นแก้ปัญหาทาง
การเงินด้วย Happy Money Program เก็บข้อมูลบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Happy money Program
พร้อมทั้งสนับสนุนเอกสารที่ใช้ในการทาโครงการปัจจุบันบุคลากรส่งเอกสารขอรีไฟแนนซ์ 24 คน ผ่าน
อนุมัติวงเงินแล้วโครงการแล้ว 12 คนยอดรวมรีไฟแนนซ์ 21,368,754 บาท
3. Intervention/Innovation
- ปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
- มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการ HRH HRN CHRO อย่างละ 1 ครั้ง
- มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข นักสร้างสุข ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร และเจ้าหน้าที่
งานการเงินของหน่วยงานเครือข่าย ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานสร้างสุขและงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจาปี 2562 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
- มีการประชุมชี้แจงการดาเนินงานผู้รับผิดชอบงานHR นักสร้างสุขแต่ละหน่วยผ่านVDO
Conference วันที่ 14 ธันวาคม 2561
- การประชุมมอบนโยบายการดาเนินงานกับหน่วยงานเครือข่าย พร้อมเปิดตัวโครงการองค์กร
สร้างสุข PMQA & Happy MOPH ประจาปี 2562 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
- เกิดความตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขในหลายลักษณะ เช่น ตลาดOn Line สมุด
บันทึกความดี บัญชีครัวเรือน การทาเกษตรพอเพียงกิจกรรมชมรม กิจกรรมกลุ่มวัย กิจกรรมเพื่อความผ่อน
คลายHappy English hour สงกรานต์สร้างสุขกีฬาสร้างสุขปีใหม่สร้างสุขและประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้าง
สุขของทุกหน่วยผ่านApplication Line และ Facebook Page
- มีมาตรการใช้ค่านิยม MOPH เป็นเกณฑ์องค์ประกอบในการสรรหาคนเข้าสู่ตาแหน่งในการ
บริหาร
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- มีการให้คาปรึกษาด้านการเงิน โดยสถาบันทางการเงิน SCB ลงพื้นที่ทุกอาเภอ
4. Integration
- บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข PMQA
OGและ ITA
- จัดกิจกรรมสร้างสุขโดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆในสสจ. และหน่วยงาน
เครือข่าย
- พัฒนาการดาเนินงานโครงการ Happy money Program กับธนาคารและสถาบันทาง
การเงินอื่นๆ
- เกิดความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินหลัก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินบุคลากรในสังกัด
- การทางานร่วมกับภาคชุมชนและหน่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล ใน
การดาเนินงานคุณธรรม
5. Monitoring & Evaluation
- กากับติดตามการทางานของพื้นที่ด้วยการรายงานทุกไตรมาสและแบบรายงานผลการ
วิเคราะห์ความสุขของบุคลากร แบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัญหาความสุขและแผนพัฒนา
- กาหนด KPI ประเมินระดับอาเภอ ออกนิเทศติดตามการดาเนินงานในพื้นที่
- ใช้ Application Line กลุ่ม Happy MOPH MHSK และกลุ่ม HR สสจ.มหาสารคาม ในการ
สื่อสารเร่งด่วน หรือให้คาปรึกษา
- ใช้ Application Facebook เป็นสื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาองค์กรสร้างสุข เพื่อเป็น
การกระตุ้น และสร้างความตื่นตัวในการดาเนินงาน
Small Success
- มีนักสร้างสุขและเครือข่ายHR Admin Happinometer ร่วมพัฒนาองค์กรแห่งความสุขใน
รูปแบบคณะกรรมการและมีการประชุมสื่อสารทาความเข้าใจในระดับจังหวัด
- บรรลุเป้าหมาย Small Success ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานมีการประเมิน Happinometer และ
HPI ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ประเด็นเสี่ยง
- เร่งดาเนินการบันทึกข้อมูลความสุขของบุคลากร Happinometer และ HPI ให้ได้ตาม Time
Line
3. แผนงาน กระบวนงาน เครื่องมือที่ใช้ดาเนินงานปี 2562 เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ
การดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายด้วยการติดตามการลงโปรแกรม Happinometer
และ HPI อย่างต่อเนื่อง และมีการสะท้อนข้อมูลความคืบหน้าการบันทึกรายวัน กาหนดให้มีการรายงานผล
การดาเนินงานรายไตรมาส การประชุมติดตามการดาเนินงาน รับฟังปัญหาในการดาเนินงาน ตลอดจนวาง
แผนกการนาเสนอ Best Practice จากหน่วยงานที่ดาเนินการประสบผลสาเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างให้
หน่วยงานอื่นๆ ได้นาไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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ระดับ
เกณฑ์แสดงถึง
ผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขของ - มีการแต่งตั้งคณะทางาน/ ผู้รับผิดชอบงาน/ นักสร้างสุขของ
องค์กร (Happinometer) หน่วยงาน
และสุขภาวะองค์กร (HPI) - มีเครือ่ งมือวัดความสุข Happinometer(สนับสนุน จาก
ส่วนกลาง)
- มีการสื่อสารถ่ายทอดการนาดัชนีความสุขของคนทางาน
และCore Value “MOPH”
- มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) จานวน 5,028 คน ดาเนินการประเมินใน
ระบบแล้วจานวน 4,209 คน คิดเป็นร้อยละ 83.71 ซึง่
มากกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบุคลากรในหน่วยงาน
- มีการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 533 คน ดาเนินการ
ประเมินในระบบแล้วจานวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 74
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และแปรผล - วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
การประเมินความสุขของ องค์กรสร้างสุข และดาเนินการเพื่อให้ได้เป็นองค์กรแห่ง
องค์กร (Happinometer) ความสุข(Happy Organization) ต่อไป
และสุขภาวะองค์กร (HPI)
ขั้นที่ 3 การจัดทาแผนขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข
ขั้นที 4 การดาเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข
ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขที่เป็นรูปธรรม
4. การจัดโครงสร้างการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team) ของปี 2562
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขจังหวัดมหาสารคามในภาพจังหวัด อยู่ในการส่วนของกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาบุคลากร (HRD) โดยดาเนินงานควบคู่กับงานพัฒนาองค์กรคุณธรรม
และการดาเนินงาน PMQA หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร (หมวดที่5) ซึ่งประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายที่จะมีผู้รับผิดชอบงานส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบงานบุคลากร หรือผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นนักสร้างสุข และ Admin ระบบ Happinometer และ HPI ของหน่วยงาน
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5. ปัจจัยความสาเร็จ (Key success factors) ของการดาเนินงานปี ๒๕61
- นโยบายการขั บ เคลื่ อ น และติดตามการดาเนินงานที่ชัดเจนจากผู้ บ ริห าร พร้อมทั้ งให้ การ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
- ความเข้มแข็งของเครือข่ายนักสร้างสุขและผู้รับผิดชอบงาน ทราบบทบาทหน้าที่ชัดเจน
6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ประเด็นสาคัญที่เป็นสาเหตุต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ ของตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละจานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
ปัญหาการเข้าระบบประเมินที่ล่าช้า หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้
7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย
การปรับปรุงระบบการประเมิน
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9. ภาพกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานสร้างสุขและ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2562

การประชุมมอบนโยบายการดาเนินงานกับหน่วยงาน
เครือข่าย พร้อมเปิดตัวโครงการองค์กรสร้างสุข PMQA
& Happy MOPH ประจาปี 2562
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เครือข่ายนักสร้างสุขมหาสารคาม
และAdmin Happinometer&HPI

กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการHappy
Money Programในเครือข่ายอาเภอต่างๆ
ระหว่างวันที่ 14 พ.ย.- 7 ธ.ค.61

กิจกรรมสร้างสุข และกิจกรรมชมรมสร้างสุข
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คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ : 28. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ร้อยละ ๙๐
ผู้รับผิดชอบ : นางสุมาลี ใหม่คามิ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เบอร์โทร ๐๘๖ ๘๖๔๔๑๖๒
E-mail sumalee_91206@hotmail.com
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/ผลการดาเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม มีเป้าหมายโรงพยาบาลที่ต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ในระดับโรงพยาบาล
ทั่วไปจานวน ๑ โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลมหาสารคาม และมีโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพบริการจานวน ๑๐ โรงพยาบาล (ไม่รวมโรงพยาบาล F๓ จานวน ๒ แห่ง) การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน HA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดมหาสารคามขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
โดยเครือข่าย QLN รพ.บรบือ เป็นผู้จัดการเครือข่าย และมีที่ปรึกษา จาก สรพ.ดูแลเครือข่าย มีการพัฒนา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ผู้ประสานงานคุณภาพจากโรงพยาบาลทุกแห่ง
มีการประสานงานให้โรงพยาบาลที่จะหมดอายุการรับรองในแต่ละปี ให้มีความพร้อมรับการรับรองคุณภาพ
ตามกาหนดเวลา โรงพยาบาลในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะขอรับการต่ออายุการ
รับรอง (Re-accreditation) ในปี 2561 จานวน 4 แห่ง
วันหมดอายุ

รับการเข้าเยี่ยม จากสรพ.

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนาดูน

26 มี.ค.61

8-9 ส.ค. 61 (รับรองผ่านแล้ว)

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

20 ก.ค.61

โรงพยาบาลเชียงยืน

10 ส.ค.61

โรงพยาบาลบรบือ

7 ก.ค.61

เยี่ยม 31 พ.ค.-1 มิ.ย.61
(รับรองผ่านแล้ว )
18-19 ต.ค.61 (รอผลการ
รับรอง )
25-26 ต.ค.61 (รับรองผ่าน
แล้ว)
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โรงพยาบาลในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะหมดอายุ ขอรับการต่ออายุ
การรับรอง (Re-accreditation) ในปี 256๒ จานวน 4 แห่ง
โรงพยาบาล

วันหมดอายุ

การจัดส่งเอกสารขอรับรองHA

โรงพยาบาลแกดา

๙ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒

ดาเนินการจัดส่ง สรพ

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

๒๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒

ดาเนินการจัดส่ง สรพ

โรงพยาบาลนาเชือก

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

กาลังดาเนินการจัดทาเอกสาร

โรงพยาบาลยางสีสุราช

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

กาลังดาเนินการจัดทาเอกสาร

1.1 ข้อมูลสถานการณ์ระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายปี
ตารางที่ 149 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม
ปี ๒๕๕9-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ดาเนินการ

เกณฑ์

ผลการดาเนินงาน
๒๕๕9

๒๕60

๒๕61

จานวน

อัตรา

จานวน

อัตรา

จานวน

อัตรา

-โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ กรมควบคุมโรคและ
กรมสุขภาพจิต ผ่านการ
รับรอง HA ขั้นที่ ๓

๑๐๐

๑

๑๐๐

๑

๑๐๐

๑

๑๐๐

-โรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓

๙๐

๑๐

๑๐๐

๑๐

๑๐๐

๑๐

๑๐๐
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1) แนวโน้มของผลงานภาพรวมจังหวัด ของปี 2559-2561
จังหวัดมหาสารคามสามารถดาเนินการคุณภาพมาตรฐาน ทั้งในระดับโรงพยาบาล
ทั่วไป จานวน ๑ โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลมหาสารคาม และมีโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพบริการ จานวน ๑๐ โรงพยาบาล (ไม่รวมโรงพยาบาล F๓ จานวน ๒ แห่ง) ผ่านการรับรอง
HA ขั้นที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙–๒๕๖๑
2) ผลงานภาพรวมจังหวัดของปี 2559-2561 เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
จังหวัดมหาสารคามมีผลงานการคุณภาพมาตรฐาน ทั้งในระดับโรงพยาบาลทั่วไป
และมีโรงพยาบาล ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙–๒๕๖๑
1.2 ข้อมูลสถานการณ์แยกรายอาเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 150 เป้าหมายและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรอง HA
ขั้นที่ ๓ ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอาเภอ

ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8

เมือง
แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิ
พิสัย
วาปีปทุม
นาดูน
ยางสีสรุ าช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

9
10
11
12
13

ปี 2559
เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละ

๑

๑

๑๐๐

๑

๑

๑๐๐

ปี 2560
เป้าหมาย ผล
งาน
๑
๑

๑

๑

ร้อย
ละ
๑๐๐

๑๐๐

ปี 2561
เป้าหมาย ผล
งาน
๑
๑

๑

๑

ร้อย
ละ
๑๐๐

๑๐๐

ตัวชี้วัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุม
โรคและกรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ จังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมาย ๑ แห่ง
คือโรงพยาบาลมหาสารคาม และมีผลงานผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙–๒๕๖๑

325
ตารางที่ 151 เป้าหมายและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัด
มหาสารคาม แยกรายอาเภอ
ที่

อาเภอ

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

เมือง
แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพสิ ัย
วาปีปทุม
นาดูน
ยางสีสรุ าช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

ปี 2559
เป้า
ผล ร้อยละ
หมาย งาน

เป้า
หมาย

ปี 2560
ผลงาน

ร้อย
ละ

ปี 2561
เป้า
ผล
หมาย
งาน

ร้อย
ละ

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

ตัวชี้วัด โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการรับรอง HA ขั้นที่
๓ ร้อยละ ๙๐ จังหวัดมหาสารคามมีโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเป้าหมายพัฒนาคุณภาพจานวน ๑๐
โรงพยาบาล (ไม่รวมโรงพยาบาล F๓ จานวน ๒ แห่ง)
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1.3 ข้อมูลผลการดาเนินงานแยกรายอาเภอ ปีงบประมาณ ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลาคม 2561-31 มกราคม 2562)
ตารางที่ 152 เป้าหมายและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลาคม 2561-31 มกราคม 2562) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอาเภอ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

อาเภอ
เมือง
แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปีปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

เป้าหมาย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลงาน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

11

11

100
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2. การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อกาหนดการดาเนินงานในปี 2562 ตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓
การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อกาหนดการดาเนินงาน ตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ ๓
หัวข้อ
๑. Structure

กิจกรรมที่ดาเนินการในปี 2562
1.1 มีเครือข่ายความ QLN ในพื้นที่ โดย รพ.บรบือ เป็นผู้จัดการเครือข่าย
และมีที่ปรึกษาจาก สรพ.ดูแลเครือข่าย
1.2 มีคาสั่งทีมพี่เลี้ยงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพจังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วยผู้ประสานงานคุณภาพ HA จาก รพ.ทุกแห่งและทีมพัฒนา
คุณภาพด้านความปลอดภัยผู้ป่วย
1.3 มีการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน PA โดย นพ.สสจ.

๒. Information

สถานการณ์การรับรองคุณภาพ HA จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ
2561 มี รพ.ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 จานวน 11 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ
100 ของเป้าหมาย (ไม่รวม F3 จานวน 2 แห่ง )

๓. Intervention/
Innovation

- มีการเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพ HA เขตสุขภาพที่ ๗ ดาเนินการร่วมกับ
ศูนย์ HACC
- ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ร่วมกับ สรพ.โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือพื้นที่ โดยมี รพ.บรบือเป็นผู้จัดการเครือข่าย
-การประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายQLN และจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเตรียมรับการประเมิน
- กากับ รพ.ทุกแห่งไม่หมดอายุการรับรองและเข้าสู่กระบวนการขอต่ออายุได้
ตามกาหนดเวลา ร้อยละ 100
- บูรณาการ การประชุมประสานงานร่วมกับงานคุณภาพอื่นๆ เช่นงาน
คุณภาพการพยาบาล (QA)
- บูรณาการงบประมาณ ใช้งบปกติของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

๔. Integrate
๕. Monitoring/
Evaluation

-กากับติดตาม โรงพยาบาลในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามที่จะขอรับการต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation) ในปี
256๒ จานวน 4 แห่ง
- การเยี่ยมเสริมพลังและการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา ปี ๒๕๖๒
จานวน ๔ ครั้ง (ในโรงพยาบาลที่ครบกาหนดขอรับรองคุณภาพปี ๒๕๖๒)
- ประธานเครือข่าย QLN สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาทีมพี่เลี้ยงและที่
ปรึกษา แก่ สรพ.และ HACC
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คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ : 29. ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(สสจ.ร้อยละ 70, สสอ. ร้อยละ 40)
ผู้รับผิดชอบ : ๑. ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทร 08 ๓๔๑๗ ๐๘๖๐ E-mail : sangudchua@yahoo.com
๒. ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เบอร์โทร 08 1๖๗๐ ๗๔๖๒ E-mail : rutchaneevipa@yahoo.com
๓. นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร 08 ๕๖๐๙ ๑๑๐๑ E-mail : sirimaporn.tui@gmail.com
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/ ผลการดาเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการ มีประเทศมากกว่า ๗๐ ประเทศของโลกที่นามาใช้ทั้งในภาครัฐ
และเอกชนเพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ ประเทศไทยได้นาเอาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนาเอาหลักเกณฑ์และ
แนวคิดตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality
Award (MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA)
มาปรับ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย การดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ รวมทั้งการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีความเหมาะสมตามบริบทของ
ภาคราชการไทย
จังหวัดมหาสารคาม ได้เริ่มดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามตัวชี้วัด
คารับรอง การปฏิบัติราชการของ กพร. ในปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
มีการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาตั้งแต่ปี 2551 แต่ด้วยสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร อาทิเช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ทาให้การ
ดาเนินงานที่ผ่านมาเน้นกระบวนการดาเนินงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานตามตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข ขาดการบูรณาการงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ผู้บริหารได้จุดประกายความคิด มีนโยบาย
ให้มองทบทวนการบวนการดาเนินงานที่ผ่านมา และได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงได้มีการตั้งทีมคณะทางาน โดยใช้ชื่อว่า
Dream Team PMQA มีการประชุมทุกวันอังคาร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และมีสานักเลขานุการดาเนินงาน ซึ่งคณะทางานประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มงาน
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ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และได้สมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับจังหวัดของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนาร่อง ๒๗ จังหวัดทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ ๒๕62 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กรโดยนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ซึ่งได้กาหนดตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด และได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบนโยบายให้
การดาเนินงาน PMQA เป็นนโยบายที่สาคัญ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยต้องดาเนินการให้
สาเร็จตามเป้าหมาย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕6๑ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ในระดับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
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1.1 ข้อมูลสถานการณ์ระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายปี
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61
๒๕62
ระดับ
ระดับ 5

รายการ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.2 ข้อมูลสถานการณ์แยกรายอาเภอ

ตารางที่ 153 ผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม Success รอบ 3 เดือน
ที่

อาเภอ

1

สสจ.มหาสารคาม

2

เมือง

3

แกดา

4

โกสุมพิสัย

5

กันทรวิชัย

6

บรบือ

7

เชียงยืน

8

นาเชือก

9

นาดูน

10 วาปีปทุม
11 พยัคฆภูมิพสิ ัย
12 ยางสีสรุ าช
13 กุดรัง
14 ชื่นชม

แบบฟอร์ม 1
สรุปรายงาน

แบบฟอร์ม 2
(ลักาณะสาคัญ
ขององค์กร)

แบบฟอร์ม 3
(ประเมินจุดแข็ง
และโอกาส)

แบบฟอร์ม 4
(ประเมินตนเอง
และตัวชี้วัด)

แบบฟอร์ม 5
(แผนการพัฒนา
องค์กร)

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

จากตาราง พบว่า ผลการดาเนินงาน ๓ เดือน ได้รายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม
1 - 5 แล้วเสร็จตามกาหนด ซึ่งได้รายงานผ่านทางเวปไซต์ http://opdc.moph.go.th/ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการได้ครบตามเกณฑ์ ทั้ง ๑๔ หน่วยงาน
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1.3 ข้อมูลผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 4 เดือน (1 ต.ค. 61–ม.ค.62)
ตารางที่ 154 ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัด
ร้อยละ
ความสาเร็จของ
ส่วนราชการใน
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ที่ดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด

รายการ
ข้อมูล
เป้าหมาย
สสจ.
ร้อยละ 70
สสอ.
ร้อยละ 40

ผลงาน
ร้อยละ

3 เดือน

ผลงาน
6 เดือน
9 เดือน

1. ส่วนราชการจัดทา
รายงานลักษณะสาคัญ
ขององค์การครบ 13
คาถามภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
2. ส่วนราชการมีผลการ
ประเมินองค์การ (SelfAssessment) เทียบ
เกณฑ์ฯ หมวด 2 กับ
หมวด 4 ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและ
คงรักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 1 กับ
หมวด 5
3. ส่วนราชการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การ
หมวด 2 กับหมวด 4 ได้
ครบถ้วน (หมวดละ 1
แผน) ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
4. ส่วนราชการกาหนด
ตัวชี้วัดหมวด 2 กับ
หมวด 4 ได้ครบถ้วน
(บังคับหมวดละ 2
ตัวชี้วัด และกาหนดเอง
หมวดละ 3 ตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับ OFI)
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

1. ส่วน
ราชการส่ง
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน
แผนพัฒนา
องค์การครบ
2 หมวด
ภายใน
ระยะเวลา
ที่กาหนด
2. ส่วน
ราชการส่ง
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัดครบ
2 หมวด
ภายใน
ระยะเวล ที่
กาหนด

ดาเนินการแล้ว
100

-

1. ส่วน
ราชการส่ง
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน
แผนพัฒนา
องค์การครบ
2 หมวด
ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด
2. ส่วน
ราชการส่ง
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัดครบ
2 หมวด
ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

-

12 เดือน
1. กองในสังกัด
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ส่วนกลาง
ดาเนินการผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 5
(ร้อยละ 70)
2. สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
ดาเนินการผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 5
(ร้อยละ 70)
3. สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอ
ดาเนินการผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 5
(ร้อยละ 40)

-
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จากตาราง พบว่า ผลการดาเนินงาน ๓ เดือน เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายตาม Small success
ไตรมาส ๑ ดาเนินการใน สสจ. ๑ แห่ง ร้อยละ ๑๐๐, สสอ. ๑๓ แห่ง ร้อยละ ๑๐๐ (เป้าหมายปี ๖2 สสจ.
ร้อยละ 7๐, สสอ. ร้อยละ 7๐ จานวน 6 แห่ง) ซึ่งได้รายงานผ่านทางเวปไซต์ http://opdc.moph.go.th/
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการได้ครบตามเกณฑ์ ทั้ง ๑๔ หน่วยงาน
ประเด็นเร่งรัดการดาเนินงาน (ไตรมาส 2-4)
1. ดาเนินการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กรในหมวดที่ดาเนินการ (หมวด 2 และ
หมวด 4)
2. ประเมินผลดาเนินการของตัวชี้วัดในหมวดที่ดาเนินการ (หมวด 2 และหมวด 4) โดย
กาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินการ ดังนี้
ตัวชี้วัดหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ลาดับ
1

2

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
ระดับความสาเร็จ 1 2 3 4 5
ของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักในการ
บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
คารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
(PA) ของ
ผู้บริหาร
ชื่อตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
ของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย
ระดับส่วนราชการ
ลงสู่ระดับบุคคล

ขั้น
ตอน
ที่
1

ขั้น
ตอน
ที่
2

วิธีการวัด/เงื่อนไขการ
ประเมิน
ตัวชี้วัดตามคา วัดร้อยละความสาเร็จเฉลี่ย
รับรองการปฏิบัติ ถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดคา
ราชการประจาปี รับรองการปฏิบัติราชการ
งบประมาณ
(PA) ของผู้บริหารสูงสุด
พ.ศ. 2562
ของส่วนราชการ
คาอธิบาย

ขั้น ขั้น ขั้น การดาเนินการ
ตอน ตอน ตอน ถ่ายทอดตัวชี้วัด
ที่ ที่ ที่ (Cascading)
3 4 5 และค่าเป้าหมาย
จากระดับส่วน
ราชการสู่ระดับ
บุคคล โดยมี
การะบวนการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด

วัดกระบวนการดาเนินงาน
5 ขั้นตอน ดังนี้
1. มีการยืนยันวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ และจัดทา
แผนที่ยุทธศาสตร์
(Strategy Map)
2. มีการสื่อสารถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
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ลาดับ

3

4

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

วิธีการวัด/เงื่อนไขการ
ประเมิน
ระดับส่วนราชการ ส่วนราชการสู่ระดับบุคคล
ลงสู่ระดับบุคคล 3. มีการจัดทาข้อตกลงเป็น
อย่างเป็นระบบ ลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ
(MOU) และมี KPI
Template
4. มีระบบติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่เป็นระบบอย่าง
สม่าเสมอ
5. มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในทุกระดับและ
นาไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สร้างแรงจูงใจ
ร้อยละตัวชี้วัดของ 75 80 85 60 95 - ตัวชี้วัดของ
วัดร้อยละตัวชี้วัดของแผน
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
ระบบสุขภาพ
ระบบสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ปี
จังหวัด
จังหวัด
2562-2564 ที่ได้รับการ
มหาสารคาม ที่
มหาสารคาม ปี ติดตามผลการดาเนินงานทุก
ได้รับการติดตาม
2562-2564 เดือนในไตรมาส 2, 3 และ
ผลการดาเนินงาน
ทุก 2 สัปดาห์
ทุกเดือนในไตร
ในไตรมาส 4
มาส 2, 3 และ
ทุก
2 สัปดาห์
ในไตรมาส 4
(ทุกอาเภอ)
ร้อยละของ
75 80 85 90 95 - ตัวชี้วัดของ
วัดร้อยละของตัวชี้วัดของ
ตัวชี้วัดของแผน
แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ระบบ
ยุทธศาสตร์ระบบ
ระบบสุขภาพ สุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัด

คาอธิบาย
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ลาดับ

5

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

วิธีการวัด/เงื่อนไขการ
ประเมิน
จังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม ปี ที่มีโครงการในแผนปฏิบัติ
2562-2564 การรองรับการดาเนินงาน
คาอธิบาย

สุขภาพ
จังหวัด
มหาสารคาม
ที่มีโครงการใน
แผนปฏิบัติการ
รองรับการ
ดาเนินงาน (ทุก
อาเภอ)
ร้อยละของ
80 85 90 95 100 - หน่วยงานใน
หน่วยงานใน
กากับ หมายถึง
ควบคุมกากับของ
สสจ. 1 แห่ง
สานักงาน
สสอ. 13 แห่ง
สาธารณสุข
รพ.13 แห่ง
จังหวัด
รพ.สต.175 แห่ง
มหาสารคาม มี
รวม 202
ระบบการติดตาม
หน่วยงาน
ผลการ
ดาเนินงานของ
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
(PA) ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน
(ทุกอาเภอ)

วัดร้อยละของหน่วยงานใน
ควบคุมกากับของ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม มี
ระบบการติดตามผลการ
ดาเนินงานของตัวชี้วัดที่
สาคัญ (PA) ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ลา
ชื่อตัวชี้วัด
ดับ
1 จานวนผลงานที่
ได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด/ เขต/
กรทรวง/ประเทศ

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

คาอธิบาย

วิธีการวัด/เงื่อนไขการ
ประเมิน
วัดจานวนรางวัลที่
ส่วนราชการได้รับ
ในปี พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ต้องแสดงชื่อ
ผลงาน ชื่อรางวัล วัน
เดือน ปีที่ได้รับ
รางวัล และชื่อ
หน่วยงานที่มอบ
รางวัล

- ผลงาน หมายถึง ผล
การดาเนินงานที่เป็น
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ของ
กระบวนการ บริการที่
ส่งมอบ นวัตกรรม
เป็นต้น
- รางวัล หมายถึง
รางวัล ที่จังหวัด/ เขต/
กระทรวง/ หน่วยงาน
ภายนอก มอบให้แก่ส่วน
ราชการ
2 จานวนองค์ความรู้ที่ 1 2 3 4 5 - องค์ความรู้ หมายถึง วัดจานวนองค์
ได้จากการจัดการ เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง สารสนเทศที่สามารถ ความรู้ใหม่ที่เกิด
ความรู้ที่ถูกนามาใช้
นาไปใช้ในการ
จากกระบวนการ
ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหา หรือ
จัดการความรู้ของ
ปฏิบัติจริง
ตัดสินใจในการดาเนิน ส่วนราชการแล้วถูก
ภารกิจ ให้ประสบ
นามาใช้ปฏิบัติ หรือ
ความสาเร็จ
ให้บริหารในปี พ.ศ.
- การจัดการความรู้ 2562
(KM) คือการรวบรวม
สร้าง จัดระเบียบ
แลกเปลี่ยน และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ส่วนราชการ โดยพัฒนา
ระบบจาก ข้อมูล ไปสู่
สารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ความรู้ และปัญญา
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เกณฑ์การให้คะแนน
ลา
ชื่อตัวชี้วัด
ดับ
1 2 3 4 5
3 จานวนนวัตกรรมที่ 1 2 3 4 5
คิดค้นใหม่ด้าน
เทคโนโลยีสุขภาพ
หรือพัฒนาต่อยอด
การให้บริการด้าน
สุขภาพ (ทุกอาเภอ)

คาอธิบาย
- นวัตกรรมที่คิดค้น
ใหม่ หมายถึง การใช้
องค์ความรู้ ทักษะการ
บริหารจัดการ
ประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยี เพื่อการ
คิดค้น การประดิษฐ์
การพัฒนา การผลิต
สินค้า การบริการ
กระบวนการผลิต
และจัดการองค์
ความรู้ในรูปแบบใหม่
โดยนวัตกรรมดังกล่าว
ไม่จากัดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่
เคยมีปรากฏในที่อื่นๆ
มาก่อน แต่หมาย
รวมถึงผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการที่พัฒนาขึ้นซึ่ง
ทาให้หรือจะทาให้เกิด
ประโยชน์ด้าน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือ
สาธารณสุขได้
- เทคโนโลยีสุขภาพ
หมายถึง วิทยาการที่
นาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิด

วิธีการวัด/เงื่อนไขการ
ประเมิน
วัดจานวนนวัตกรรม
ที่คิดค้นใหม่
เทคโนโลยีสุขภาพ
หรือพัฒนาต่อยอด
การให้บริการด้าน
สุขภาพ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
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ลา
ดับ

ชื่อตัวชี้วัด

4 ร้อยละ
ผลงานวิจัย/R2R
ด้านสุขภาพที่ให้
หน่วยงานต่างๆ
นาไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 40)
(ทุกอาเภอ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

คาอธิบาย

วิธีการวัด/เงื่อนไขการ
ประเมิน

ประโยชน์ ไม่ว่าในทาง
ใดในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
- การพัฒนาต่อยอดการ
ให้บริการด้านสุขภาพ
หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนา เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ไปใช้ต่อยอดให้
เกิดประโยชน์ในงานด้าน
การแพทย์ และ
สาธารณสุข
20 25 30 35 40 - ผลงานวิจัย/R2R
วัดร้อยละ
ด้านสุขภาพ หมายถึง ผลงานวิจัย/R2R
องค์ความรู้ทางการ
ด้านสุขภาพที่ให้
พยาบาล/การแพทย์/ หน่วยงานต่างๆ
การสาธารณสุขที่ผ่าน นาไปใช้ประโยชน์
การวิจัย/พัฒนา
- ผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
หมายถึง องค์ความรู้
ทางการพยาบาล/
การแพทย์/การ
สาธารณสุขที่ผ่านการ
วิจัย/พัฒนา ได้รับการ
ถ่ายทอด เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ในช่องทาง/สื่อต่างๆ
และ มีการเผยแพร่ทาง
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ลา
ดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

คาอธิบาย

วิธีการวัด/เงื่อนไขการ
ประเมิน

เวปไซต์ของสสจ.
มหาสารคาม รวมถึงที่ได้
นาเสนอในการประชุม
วิชาการทั้งในระดับ
จังหวัด เขต และ
ประเทศ และนาไปใช้
ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุใน
โครงการวิจัยหรือ
รายงานการวิจัย
สามารถนาไปแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีการเผยแพร่ในเวป
ไซต์ของสสจ.
มหาสารคาม
5 จานวน
122 142 162 182 202 - ผลงานวิจัย/R2R/ วัดจานวน
ผลงานวิจัย/
Best Practice ด้าน ผลงานวิจัย/ R2R
R2R/Best
สุขภาพหมายถึง องค์ /Best Practice
Practice ด้าน
ความรู้ทางการ
ด้านสุขภาพของ
สุขภาพ ของ
พยาบาล/การแพทย์/ หน่วยงานและ
หน่วยงานและ
การสาธารณสุขที่ผ่าน หน่วยงานในกากับ
หน่วยงานในกากับ
การวิจัย/พัฒนา
(จานวนรวมไม่น้อยกว่า
(จานวนรวมไม่
- หน่วยงานในกากับ จานวนหน่วยงาน)
น้อยกว่าจานวน
หมายถึง สสจ. 1 แห่ง
หน่วยงาน)
สสอ. 13 แห่ง
(ทุกอาเภอ)
รพ.13 แห่ง
รพ.สต.175 แห่ง
รวม 202 หน่วยงาน
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2. การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อกาหนดการดาเนินงานในปี 2562
การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อกาหนดการดาเนินงาน ตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการ ใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด ด้วยกรอบ SIM3 ดังนี้
หัวข้อ
๑) Structure

๒) Information

กิจกรรมที่ดาเนินการในปี 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีโครงสร้างการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน Dream Team PMQA โดยมีตัวแทนจากทุกกลุ่มงานใน
สสจ. เพื่อเป็นทีมนาในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน PMQA ทั้งในระดับจังหวัดและ
อาเภอ
1.2 คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 150/ ๒๕๖๑ ลงวันที่
8 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕62
1.3 คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 150/ ๒๕๖๑ ลงวันที่
8 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ระดับจังหวัด
และระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕62
1.4 คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 159/ ๒๕๖๑ ลงวันที่
9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance : OG) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
1.5 ในระดับอาเภอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยมีสาธารณสุขอาเภอเป็นประธาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเป็น
เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเป็นคณะทางาน โดยมีการ
ขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการ คปสอ. กวป. และคณะกรรมการชมรม อสม.
ดาเนินงานแล้วทั้ง 13 อาเภอ
2.1 ปีงบประมาณ 2561 ดาเนินการ 14 หน่วยงาน (สสจ./ สสอ. 13 แห่ง)
ในหมวด 1 และหมวด 5 ผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินของ กพร.สป.
ทั้ง 14 หน่วยงาน (ร้อยละ 100)
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หัวข้อ

กิจกรรมที่ดาเนินการในปี 2562
2.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีระบบการรายงานผล
การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขในปี 2562 ดังนี้
1) รายงานทางเวปไซต์ http://opdc.moph.go.th/ ของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กพร.สป.) โดยการรายงาน 5
แบบฟอร์ม ได้แก่ แบบฟอร์ม 1 สรุปรายงาน, แบบฟอร์ม 2 ลักษณะสาคัญของ
องค์กร, แบบฟอร์ม 3 ประเมินจุดแข็งและโอกาส ในการปรับปรุง แบบฟอร์ม 4
ประเมินตนเอง (Self-Score) และแบบฟอร์ม 5 แผนพัฒนาองค์กร และรายงาน
ความก้างหน้าตาม ตาม Small success แต่ละไตรมาสอาเภอ
2) รายงานในระบบ KPI เขต 7 Version 3 ตาม Small success แต่ละ
ไตรมาส
3) ส่งข้อมูลรายงานทาง e-mail ผู้รับผิดชอบงาน
๓) Intervention/ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
Innovation
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖2 งบประมาณ 61,610 บาท
โดยมีกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ ๑. การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ PMQA ทั่วทั้งองค์กร ๒. จัดทาเอกสาร/คู่มือ PMQA ๓.
การประชุมคณะทางาน Dream Team และสานักเลขานุการ เพื่อจัดทาเอการประเมิน
องค์กรด้วยตนอง (Self-Assessment) ตามเกณฑ์ในแต่ละหมวด ๑ - 5 4. การประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อจัดทาเอการประเมินองค์กรด้วยตนอง (SelfAssessment) ตามเกณฑ์ในแต่ละหมวด ๑ – ๗ ให้เสร็จทันตามกาหนด ๕. การ
สรุปผลการดาเนินงาน และจัดส่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทันตาม
กาหนด ส่วนในระดับอาเภอมีการบูรณาการตามแผน CUP และกองทุนสุขภาพ
ตาบล เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่
๔) Integrate
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในปีงบประมาณ
๒๕๖2 ดาเนินการในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 4 การวัด
การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ มีการบูรณาการการทางาน ดังนี้
4.1 คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบสารสนเทศ (Chief
Information Officer : CIO) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4.4 คณะกรรมการวิชาการสาธารณสุข ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ระดับจังหวัดและอาเภอ
4.3 การดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (OG)
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หัวข้อ

๕) Monitoring/
Evaluation

กิจกรรมที่ดาเนินการในปี 2562
4.4 การดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)
4.5 คณะกรรมการดาเนินงาน Human Resource for Health (HRH)
Transformation ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการดาเนินงาน
องค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน เทียบกับเกณฑ์
เป้าหมายตาม Small success ไตรมาส 4 ดาเนินการใน สสจ. ๑ แห่ง ร้อยละ ๑๐๐,
สสอ. ๑๓ แห่ง ร้อยละ ๑๐๐
ในปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการใน สสจ. ๑ แห่ง ร้อยละ ๑๐๐, สสอ. ๑๓
แห่ง ร้อยละ ๑๐๐ (เป้าหมาย สสจ. ร้อยละ 7๐, สสอ. เป้าหมาย สป. ร้อยละ 40
จานวน 6 แห่ง เป้าหมายเขต 7 ร้อยละ 6๐ จานวน 8 แห่ง) ซึ่งต้องรายงานตาม
แบบฟอร์ม 5 แบบฟอร์ม ผ่านทางเวปไซต์ http://opdc.moph.go.th/ ของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กพร.สป.) ภายในวันที่ 8
มกราคม 2562 และรายงานผลการดาเนินงาน ในระบบ KPI เขต 7 Version 3
โดยจะติดตามความก้าวหน้า (สสจ./ สสอ.) ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร (กบห.) คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) และประสานการ
ดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มไลน์ชื่อ “PMQA สสอ.มหาสารคาม” เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับอาเภอมีประสิทธิภาพสูงสุด ในระดับอาเภอได้นา
ตัวชี้วัดของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มาบูรณาการกับการทางาน
ของอาเภอ โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังผู้ปฎิบัติการ
ประเมินผลจะใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับปีที่ผ่านมา และมีการควบคุมกากับโดย
คปสอ.
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor ซึ่งจะมีการตรวจ
ประเมินตามรอบของการตรวจราชการ
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3. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
ระดับอาเภอ ในการดาเนินงานที่ต้องใช้งบประมาณ อาจเกิดความล่าช้าในการพัฒนาตามแผนที่
วางไว้โดยทุกอาเภอมีการบูรณาการตามแผน CUP ในการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 2
และหมวด 4 ด้วยงบดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
4. Best practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง
5.1 มีทีมพี่เลี้ยง (Dream team PMQA) ให้คาแนะนา เรียนรู้ และพัฒนาร่วมกันกับสาธารณสุข
อาเภอ
5.2 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (CIO) การดาเนินงานวิชาการสาธารณสุข การดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การ ที่ดี (OG) การดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) และการดาเนินงานองค์กร
คุณธรรมและองค์กรสร้างสุข (Happy MOPH) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
5. ภาพกิจกรรมดาเนินการ
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คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ : 31. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ผู้รับผิดชอบ : นางนิกุล ศรีทรัพย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เบอร์โทร 086-2293553
E-mail : nikul2011@hotmail.com
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/สภาพปัญหาของจังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดมาตรการ 3ป. 1ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(1)ปลุกจิตสานึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตาม
แนวนโยบายรัฐบาล โดยดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 5 ดัชนี ดังนี้ 1) ดัชนีความ
โปร่งใส (Transparency) 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) เพื่อช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
(CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ 2559 ดาเนินการใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและมีผลดาเนินงานโดยผ่านการประเมิน ITA จากกระทรวง
สาธารณสุข ในระดับ สูงมาก (มีคะแนนจากการประเมินระหว่าง 80 – 100 คะแนน) ในปีงบประมาณ
2560 มีเป้าหมายดาเนินการ 5 แห่ง ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาล
มหาสารคาม โรงพยาบาลเชียงยืน โรงพยาบาลนาเชือก สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงยืนและสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนาเชือก มีผลการประเมิน ITA จากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระดับสูงมากและมีคะแนน
จากการประเมินมากกว่าร้อยละ 90 คะแนนทั้ง 5 แห่ง ปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายดาเนินการ 27
แห่ง ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลทุกแห่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุก
แห่ง มีผลการประเมิน ITA จากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระดับสูงมากและมีคะแนนจากการประเมิน
มากกว่าร้อยละ 90 คะแนนทั้ง 27 แห่ง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 155 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA) ระดับสูงมาก ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม
ปี ๒๕59–๒๕61
ปีงบ
ประมาณ

เกณฑ์

2559

1 หน่วย (สสจ. มหาสารคาม ร่วมกับ รพ.
มหาสารคาม)
85 % 5 แห่ง (สสจ. มหาสารคาม ร่วมกับ รพ.
มหาสารคาม,
รพ. เชียงยืน, รพ.นาเชือก, สสอ. เชียงยืน, สสอ.
นาเชือก)
100 27 แห่ง (สสจ.มหาสารคาม, รพ.มหาสารคาม,
% รพช.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง)
100 27 แห่ง (สสจ.มหาสารคาม, รพ.มหาสารคาม,
% รพช.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง)

2560

2561
2562

-

เป้าหมายดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
จานวน อัตรา ผลประเมิน
1
100 %
ผ่าน
5

100 %

ผ่าน

27

100 %

ผ่าน
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ตารางที่ 156 ผลการประเมิน ITA หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ 2561 ประเมินโดยกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ

หน่วยงาน

การดาเนินงานในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สสจ.มหาสารคาม
รพ.มหาสารคาม
รพ.เชียงยืน
รพ.บรบือ
รพ.นาดูน
รพ.พยัคฆภูมพิสัย
รพ.วาปีปทุม
รพ.โกสุมพิสัย
รพ.ยางสีสุราช
รพ.กันทรวิสัย
รพ.ชื่นชม
รพ.กุดรัง
รพ.นาเชือก
รพ.แกดา
สสอ.แกดา
สสอ.กันทรวิชัย
สสอ.วาปีปทุม
สสอ.ชื่นชม
สสอ.กุดรัง
สสอ.นาดูน
สสอ.เชียงยืน
สสอ.บรบือ
สสอ.นาเชือก
สสอ.โกสุมพิสัย
สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย
สสอ.ยางสีสุราช
สสอ.เมือง

คะแนน ITA
99.21
100.00
90.91
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.97
100.00
100.00
100.00
100.00
96.97
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
93.94
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รวม 27
แห่ง ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง เป็นเป้าหมายรับการประเมิน ITA จากกระทรวงสาธารณสุข
การดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเป้าหมาย Small success คือ การประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB1 EB2 EB3 และ EB4 ผ่านระดับ 5 จากการประเมินตนเอง
พบว่า มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในหัวข้อ EB1 EB2 EB3 และ EB4 ได้คะแนนระดับ 5 จานวน 21
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.78 อย่างไรก็ตาม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้กากับติดตามให้
หน่วยงานที่มีคะแนนประเมินตนเองต่ากว่าระดับ 5 คะแนน เร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้เรียบร้อยใน
ไตรมาสที่ 2
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ตารางที่ 157 ผลการประเมินตนเองในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB1 EB2 EB3 และ EB4
(Small success ในไตรมาสที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อหน่วยงาน
สสจ.มหาสารคาม
รพ.มหาสารคาม
รพ.โกสุมพิสัย
รพ.เชียงยืน
รพ.บรบือ
รพ.ชื่นชม
รพ.กันทรวิชัย
รพ.วาปีปทุม
รพ.กุดรัง
รพ.แกดา
รพ.นาเชือก
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
รพ.นาดูน
รพ.ยางสีสุราช
สสอ.เมืองฯ
สสอ.กันทรวิชัย
สสอ.เชียงยืน
สสอ.ชื่นชม
สสอ.โกสุมพิสัย
สสอ.แกดา
สสอ.วาปีปทุม
สสอ.บรบือ
สสอ.กุดรัง
สสอ.นาเชือก
สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย
สสอ.นาดูน
สสอ.ยางสีสุราช

ผลการประเมินตนเอง
หมายเหตุ
ระดับ
EB1 EB2 EB3 EB4 คะแนน
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
3 ปรับปรุงในไตรมาส 2
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
3 ปรับปรุงในไตรมาส 2
1
3
3
3 ปรับปรุงในไตรมาส 2
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
3 ปรับปรุงในไตรมาส 2
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
5
5
1
3
3
3 ปรับปรุงในไตรมาส 2
1
3
3
3 ปรับปรุงในไตรมาส 2
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2. วิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic Approach)
2.1 วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลมีปัจจัยทางการบริหารนาเข้า(Input)
1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสาคัญ ในการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
2. กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนองค์ความรู้ในการดาเนินงาน โดยจัดอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
และจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19–20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมที เค พาเลซ
แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
3. กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสแบบบูรณาการ สาหรับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ
4. หน่วยงานเป้าหมายในการดาเนินงานในปี 2562 มีผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจและ
เชี่ยวชาญ ในการดาเนินงาน จนสามารถดาเนินงานผ่านผลการประเมินในระดับสูงมาก ซึ่งสามารถเป็นพี่
เลี้ยงให้กับคาปรึกษาแนะนาในการทางาน ให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้
2.2 แผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ผู้บริหารกาหนดเป็นนโยบายการดาเนินงานที่สาคัญโดยมีการลงนามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการร่วมกันกับผู้บริหารหน่วยงานระดับอาเภอทั้งโรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
2. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีทีมพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาแนะนาในการ
ทางาน
3. การสร้างเครือข่ายและระบบการสื่อสาร ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4. การนิเทศงาน ติดตามงาน เป็นระยะ
5. กาหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
2.3 การจัดโครงสร้างการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team)
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA ทั้งระดับจังหวัด และระดับหน่วยงานทุกแห่ง เพื่อ
กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน
2.4 ปัจจัยความสาเร็จ (Key success factors) ในปีที่ผ่านมาและปีงบประมาณ ๒๕62
ผู้บริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้ความสาคัญในการดาเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานมาโดยตลอด โดยมีการลงนามคารับรองการปฏิบัติร่วมกันกับ
ผู้บริหารสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง และมีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/ รวมทั้งผู้บริหารระดับอาเภอ ได้แก่ ผู้อานวยการ
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โรงพยาบาลมหาสารคาม/ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอาเภอ มีส่วนร่วมสนับสนุนให้
การดาเนินงานทุกขั้นตอน มีผู้รับผิดชอบงานที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานอื่นได้
3. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. ผู้รับผิดชอบงาน โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบในระดับอาเภอมีภาระงานอื่นหลายอย่าง อาจทาให้
การรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์มีความล่าช้า
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานของผู้รับผิดชอบงานมีความคลาดเคลื่อน
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คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ : 32. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
ผู้รับผิดชอบ : นางนิกุล ศรีทรัพย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เบอร์โทร 086-2293553
E-mail : nikul2011@hotmail.com
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/ผลการดาเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 โดยครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ และได้จัดส่งแผนการตรวจสอบภายในให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงตามกาหนด ตามหนังสือที่ มค 0031.001.4/2352 ลงวันที่ 26
กันยายน 2561 โดยกาหนดพื้นที่รับตรวจ ดังนี้
ตารางที่ 158 กาหนดพื้นที่รับตรวจสอบภายใน ปี 2562
ปีงบ
ประมาณ
2562

เกณฑ์
100
%

เป้าหมายดาเนินการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
โรงพยาบาลทั่วไป

1 แห่ง

โรงพยาบาลชุมชน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

6 แห่ง
10 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

20 แห่ง

1 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
ร้อยละ
รอดาเนินการตาม
แผน
รอดาเนินการตาม
แผน
2 แห่ง
33.33
รอดาเนินการตาม
แผน
รอดาเนินการตาม
แผน

โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับ
จังหวัดไม่ได้ลงพื้นที่ เข้าตรวจสอบ ได้มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ
เป็นผู้ตรวจสอบฯ แล้วรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอาเภอได้จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานในสังกัดประจาปีงบประมาณ 2562 ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด ครบทุกอาเภอ
1.2 ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ
ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ รพท./รพช.ทุกแห่ง ประกอบด้วยการประเมิน 5 มิติ ดังนี้
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1. มิติด้านการเงิน
2. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิต่างๆ
3. มิติด้านงบการเงิน
4. มิติด้านบริหารพัสดุ
5. มิติด้านระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยบริการทุกแห่งประเมินตนเองและหากพบว่าแต่ละมิติต่ากว่า
ร้อยละ 90 หน่วยบริการ ต้องจัดทาแผนพัฒนาองค์กรตามมิติที่พบจุดอ่อน และรายงานเปรียบเทียบแผนผลการพัฒนาองค์กร ต่อสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยบริการที่มีผลการประเมินตนเองต่า
กว่าร้อยละ 90 จานวน 4 แห่ง ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ตามแนวทางสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกาหนด ในปีงบประมาณ 2562 มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานระบบควบคุมภายในด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ EIA ในไตรมาสที่ 1 มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ครบทุกหน่วย
บริการ
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ตารางที่ 159 ผลการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
5 มิติ

ที่

1
2
3

เป้าหมาย

รพ.มหาสารคาม

ผลการประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ
ปีงบประมาณ 2561
1
2
3
4
5
มิติด้าน
การเงิน

มิติด้านการ
จัดเก็บรายได้
ค่า
รักษาพยาบาล

86.60
96.67
91.67

88.23
100.00
91.18

ปีงบประมาณ 2562

มิติด้าน มิติด้านบริหาร มิติด้านการ
งบการเงิน
พัสดุ
ควบคุมภายใน

76.30
100.00
90.38

100.00
100.00
97.91

65.78
97.37
89.47

- ยังไม่ถึงรอบการ
ประเมิน
รพ.เชียงยืน
- มีคาสั่งแต่งตั้ง
รพ.พยัคฆภูมิ
คณะกรรมการ/
พิสัย
4 รพ.กันทรวิชัย 98.18
100.00
94.23
93.75
94.74 คณะทางาน ครบทุก
5 รพ.ยางสีสุราช 90.00
94.12
90.38
97.92
94.74 หน่วยบริการ โดยได้
6 รพ.บรบือ
96.30
100.00
94.23
93.75
94.74 จัดส่งสาเนาคาสั่ง ให้
7 รพ.โกสุมพิสัย 70.69
64.71
80.77
83.33
52.63 สานักงานเขตสุขภาพที่
8 รพ.แกดา
91.66
94.11
94.82 100.00 100.00 7 แล้วตามหนังสือที่
9 รพ.นาดูน
96.61
94.11
94.23
93.75
92.11 มค
10 รพ.วาปีปทุม
98.32
91.17
92.30
93.75
70.05 0032.001.4/170
11 รพ.นาเชือก
93.11
100.00
90.39
95.84 100.00 ลงวันที่ 22 มกราคม
12 รพ.กุดรัง
92.73
96.97
90.38
93.75
92.11 2562
13 รพ.ชื่นชม
100.00
96.96
100.00 100.00 100.00
หมายเหตุ : หน่วยบริการที่ผลการประเมินตนเองต่ากว่าร้อยละ 90 ต้องทาแผนพัฒนาองค์กรตามมิตทิ ี่พบจุดอ่อน

1.3 หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมีระบบการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง โดยได้ประเมินและจัดทารายงานควบคุมภายใน ครบถ้วน ทันเวลา และครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในสังกัด โดยในปีงบประมาณ 2562 ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ.2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม
ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1.4 ดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล โดยได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
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- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้ค่าสาธารณูปโภค ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานในสังกัด ตามคาสั่งที่ 22/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2561
- มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแบบรายงานติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
การดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ แล้วรายงาน ภายใน 15 วัน
หลังจากวันสิ้นไตรมาส
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้รายงานค่าสาธารณูปโภค ในไตรมาส ที่ 1
ประจาปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือที่ มค 0032.001.4/172 ลงวันที่ 23 มกราคม
2562
ตารางที่ 160 ข้อมูลประกอบการรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค หน่วยงานสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 1 ประจาปีงบประมาณ 2562
แบบสรุปข้อมูลประกอบการรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ปีปัจจุบัน)

แบบ รง.๒

หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ของหน่วยงานระดับจังหวัดมหาสารคาม (ภาพรวม)
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เดือน

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้าประปา

ค่าโทรศัพท์

ค่าไปรษณีย์

อื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A-E)

ต.ค.

5,506,107.61

696,354.38

115,240.67

40,478.00

117,161.61

6,475,342.27

พ.ย.

5,001,529.79

722,184.28

117,958.18

47,977.00

144,117.78

6,033,767.03

ธ.ค.

4,138,705.97

719,260.50

77,543.19

39,651.00

124,997.27

5,100,157.93

รวม

14,646,343.37

2,137,799.16

310,742.04

128,106.00

386,276.66

17,609,267.23

หมาย
เหตุ

ไตรมาส
1

คาอธิบายเพิ่มเติม: แหล่งที่มาของข้อมูลเก็บข้อมูลจาก รง.๒-๑ มาดาเนินการในภาพรวม แล้วจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดของไตรมาส
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2. วิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic Approach)
2.1 วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลมีปัจจัยทางการบริหารนาเข้า(Input) อะไรบ้าง เพื่อให้
เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสาคัญ ในการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
โดยผู้บริหารจะร่วมออกลงพื้นที่ตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจทุกครั้ง
2. กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนองค์ความรู้ในการดาเนินงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้ และ
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตรวจสอบภายใน
2.2 มีแผนงาน กระบวนงาน เครื่องมืออะไร เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ
2.2.1 ในปี 2561 ขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตาม
คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 173/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
2.2.2 ได้ กาหนดแผนการตรวจสอบภายใน ปี งบประมาณ 2561 ส่ งส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ มค 0031.001.4/2352 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 โดย
ครอบคลุมทุกระดับ ได้แก่
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงพยาบาลทั่วไป
- โรงพยาบาลชุมชน
- สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ตรวจสอบ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจอบ
ภายในทักท้วง
กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบ Financial Audit/Compliance Audit/management
Audit
กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบ Performance Audit
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 4 การตรวจสอบ Operation Audit
โครงการติดตามการใช้จ่ายการจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบ Information Technology Audit
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับ
อาเภอ
กิจกรรมที่ 7 การให้คาปรึกษาแนะนาแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ
กิจกรรมที่ 8 การดาเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชาระ
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2.3 มีการจัดโครงสร้างการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team)
อย่างไร
มีการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั้งระดับจังหวัด และระดับหน่วยงานทุก
แห่ง ตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 173/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคหรือ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงการ
ควบคุมภายใน ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและระยะเวลา พร้อมทั้ง
เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่ง
2.4 มีปัจจัยความสาเร็จ (Key success factors) ในปีที่ผ่านมาและปีงบประมาณ ๒๕
62 คืออะไร
ผู้บริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้ความสาคัญในการดาเนินงานด้าน
การตรวจสอบภายใน โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดระดับอาเภอ และได้ร่วมลงพื้นที่หน่วยรับตรวจ ติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน หรือการแก้ไขข้อทักท้วง รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์นามาใช้ในการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายในต่อไป
3. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
จากการทบทวนผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัดในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีบุคลากรไม่เพียงพอ ทาให้การตรวจสอบภายในไม่
ครอบคลุมหน่วยรับตรวจทุกแห่ง และมีข้อจากัดด้านเวลา ภาระงานประจาของกรรมการจึงเกิดความไม่
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 จึงได้ร่วมบูรณาการกับการออกนิเทศงาน
และหน่วยรับตรวจระดับ รพ.สต. มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ
ตรวจสอบและรายงานผลต่อภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อควบคุม กากับ ติดตาม รายงานผลตรวจสอบ
ในให้ครอบคลุมทุกระดับ
ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญ ดังนี้
- ด้านการเงินและบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ และครบถ้วน
- ด้านพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจาปี มีการจัดทารายงานผลการตรวจสอบล่าช้ากว่าที่
กาหนด
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย
ควรกาหนดกรอบอัตรากาลังสายงานตรวจสอบภายในเพื่อขับเคลื่อนระบบงานตรวจสอบภายใน
ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-
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คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.3 การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ : 33. เขตสุขภาพดาเนินการ digital transformation อย่างน้อยเขตละ 1
จังหวัด
ผู้รับผิดชอบ : นายเดชาชิต แก้วม่วง ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0834145007 E-mail thait-rex@hotmail.com
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/ผลการดาเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
ด้วยปีงบประมาณ ๒๕6๒ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนด PA (Performance Agreement)
ด้าน บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Government Excellence) เรื่อง Digital Transformation ซึง่
ประกอบ ไปด้วยการพัฒนาคุณภาพข้อมูล Queue Online เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดย
นาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบสารสนเทศเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดความ
ซ้าซ้อน โดยทาให้ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกาหนดเป็นระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital
จังหวัดมหาสารคามได้ดาเนินงาน เรื่อง Digital Transformation โดยมี เป้าหมายคือ
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่งคือ โรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชน จานวน 12 แห่ง โดยใน 12
แห่งมี 2 แห่งที่เปิดให้บริการเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก ซึ่งการดาเนินงาน Digital Transformation เป็นการ
ดาเนินงานปีแรก โดยการดาเนินงาน
1.1 ข้อมูลผลการดาเนินงานแยกรายอาเภอ ปีงบประมาณ ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลาคม 2561-31 มกราคม 2562)
จังหวัดมหาสารคามดาเนินงาน Digital Transformation ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
Digital Transformation ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน เพื่อกาหนดนโยบาย เรื่อง Digital Transformation ของจังหวัด
มหาสารคาม และได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งหมดแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 2 มกราคม 2562 และกาหนด
รอบการทางานและแนวทางการดาเนินงาน
การติดตามผลการดาเนินงานนั้น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) ติดตามผลการดาเนินงานทุกเดือน ผ่านระบบ VDO Conference
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเชื่อมต่อกับอาเภอทุกอาเภอซึ่งได้ติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการ และการดาเนินงาน Digital Transformation ไป
จานวน 3 ครั้ง
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ตารางที่ 161 เป้าหมายและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด Digital Transformation ปี ๒๕62
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มกราคม 2562) ของจังหวัดมหาสารคาม
แยกรายอาเภอ

ลาดับ
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลแกดา
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โรงพยาบาลบรบือ
โรงพยาบาลเชียงยืน
โรงพยาบาลนาเชือก
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
โรงพยาบาลวาปีปทุม
โรงพยาบาลนาดูน
โรงพยาบาลยางสีสุราช
โรงพยาบาลกุดรัง
โรงพยาบาลชื่นชม

ระบบ Queue
Service
/
x
x
x
/
/
/
/
/
x
x
x
x

ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ HIS Gateway
แพทย์บันทึกเอง
x
แพทย์บันทึกเอง
x
แพทย์บันทึกเอง
x
เภสัชกรบันทึกให้
x
แพทย์บันทึกเอง
x
แพทย์บันทึกเอง
x
แพทย์บันทึกเอง
x
แพทย์บันทึกเอง
x
แพทย์บันทึกเอง
x
เภสัชกรบันทึกให้
x
เภสัชกรบันทึกให้
x
แพทย์บันทึกเอง
x
แพทย์บันทึกเอง
x

จากตาราง การดาเนินงาน Smart Hospital
ระดับที่ 1 Smart Tool
โรงพยาบาลที่ดาเนินการ ระบบ Queue Service 6 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ
46.16 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดหามาเอง แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และอีก 7 โรงพยาบาลกาลังดาเนินการติดตั้ง
ระบบ Queue (Q4U) ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อโยง
แลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ (Implementing API for Health Information Exchange) ในวันที่
15-16 มกราคม 2562 ซึ่งจัดโดย เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเชื่อมต่อ HIS Gateway โดยโปรแกรม H4U ซึง่
จะดาเนินการติดตั้งระบบ และใช้งานจริงให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ระดับที่ 2 Smart Service
มีระบบ ระบบ Paperless ทุก รพ. โดยการใช้ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแพทย์เป็นผู้
บันทึกข้อมูลการสั่งยาเองจานวน 10 โรงพยาบาล และบันทึกใบสั่งยาโดยเภสัชกร 3 โรงพยาล ซึ่งจะได้รับ
ปรุงโดยให้แพทย์เป็นผู้บันทึกใบสั่งยาเองให้ครบทุกแห่ง
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2. การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อกาหนดการดาเนินงานในปี 2562 ตัวชี้วัด/เรื่องการดาเนินงาน Digital
Transformation
กรอบ
Structure

Information

Intervention
and
Innovation

กิจกรรมดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ Digital Transformation ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม (CIO)
ประชุมคณะกรรมการ CIO แล้ว 3 ครั้ง ประจาเดือน 27 พ.ย. 2561,26 ธ.ค.
2561, 28 ม.ค. 2562
และจะจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ Digital Transformation ครั้งที่
1/2562วันที่ 2 ม.ค. 2562
1. เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมระบบ H4U และ Queue online วันที่ 15-16
มกราคม 2562
2. รพ.ในจังหวัดมหาสารคามเริ่มติดตั้ง H4U เริ่ม Implement ระบบวันที่ 1
ก.พ.2562 พร้อมระดับเขต เป็นต้นไป และให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่
3/2562
3. ทุกรพ. ยังไม่ผ่าน Smart Hospital
- ระดับที่ 1 Smart Tool มีรพ.ใช้ Queue Electronic จานวน 6 รพ.
เหลืออีก 7 แห่ง คือ รพ.แกดา, รพ.โกสุมพิสัย, รพ.กันทรวิชัย, รพ.นาดูน, รพ.ยางสีสุ
ราช, รพ.กุดรัง, รพ.ชื่นชม แต่ยังไม่สามารถติดตั้งใช้งาน H4U เพื่อเชื่อต่อ HIS
Gateway ได้ซึ่งจะดาเนินการเชื่อมต่อ ผ่าน Intranet MPLS ของกระทรวงสาธารสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
- ระดับที่ 2 Smart Service มีระบบ ระบบ Paperless ทุก รพ. โดย
การใช้ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแพทย์เป็นผู้บันทึกข้อมูลการสั่งยาและบันทึกใบสั่งยา
โดยเภสัชกร
4. ทุกรพ.ได้รับการติดตั้ง INTRANET MPLS เตรียมรองรับการใช้ประโยชน์ เพื่อ
เชื่อมต่อ HIS Gateway และระบบอื่นๆ เช่น GFMIS ,สารบรรณ eCMS , HDC และ
ระบบงานอื่นๆในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
1. ติดตามผลการดาเนินงานนั้น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) ติดตามผลการดาเนินงานทุกเดือน
ผ่านระบบ VDO Conference ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
เชื่อมต่อกับอาเภอทุกอาเภอ
2. พัฒนาระบบการคืนข้อมูล ill Define การคืนข้อมูลการตายผ่านเว็บ
http://203.157.185.28/death
3. พัฒนาระบบ Data Audit ปีงบประมาณ 2562 สสจ.มหาสารคามเพื่อ
รองรับการบักทึก Audit เวชระเบียน ซึ่งเป็นด้านหนึ่งใน HAIT
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กรอบ
Integration

Monitoring
and
Evaluation

กิจกรรมดาเนินการ
(http://203.157.185.18/audit)
1. ประชุมติดตามข้อมูลด้วยคณะกรรมการ CIO ร่วมกันคณะกรรมการ
2. เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการ HAIT กลุ่มเป้าหมายทั้ง 11 รพ. ใน
เขตสุขภาพที่ 7 มหาสารคาม 2 รพ. คือ รพ.วาปีปทุมและ รพ.บรบือ
3. คณะกรรมการ HAIT เขตออกประชุมชี้แจงคณะกรรการพัฒนา HAIT ราย
โรงพยาบาล
- รพ.บรบือ วันที่ 21 มกราคม 2562
- รพ.วาปีปทุม วันที่ 22 มกราคม 2562
1. ติดตามการดาเนินงานข้อมูลโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) ชี้แจง แผนการดาเนินงาน Digital
Transformation จานวน 2 ครั้ง
2. ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอาเภอ (CIO)
แต่งตั้งแล้วเสร็จ 10 อาเภอ เหลืออีก 3 อาเภอคือ 1. แกดา 2.บรบือ 3.นาดูน

3. สรุปประเด็นสาคัญที่เป็นสาเหตุต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ ของตัวชี้วัด/เรื่อง Digital Transformation
1. โรงพยาบาลยังไม่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ จึงยังไม่สามารถนาระบบ
Queue มาใช้ได้เต็มรูปแบบ
2. การติดตั้งและให้บริการระบบ Queue Service ยังไม่สามารถติดตั้งได้ครบทุกจุดบริการ
เนื่องจาก การทางานของแต่ละจุดบริการ มีความแตกต่างกัน และ Flow การให้บริการแตกต่างกัน
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4. ภาพกิจกรรม

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการ Digital Transformation

ภาพประกอบการติดตามการดาเนินงานผ่านระบบ VDO Conference
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คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.3 การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
ประเด็นการตรวจราชการ : 34. มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง
ผู้รับผิดชอบ : นายเดชาชิต แก้วม่วง ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร 0834145007 E-mail thait-rex@hotmail.com
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/ผลการดาเนินงานของจังหวัดมหาสารคาม
PCC : Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง ระบบบริการที่มีทีมหมอ
ครอบครัว ดูแลประชาชนจานวน 10,000 คนต่อทีม มีบทบาทในการให้ บริการทุกคน บริการทุกอย่าง
บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยขยายความได้ ดังนี้
- บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัยทางาน จนถึงวัยสูงอายุ
- บริการทุกอย่าง คือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสภาพ
และงานคุ้มครองผู้บริโภค
- บริการทุกที่ คือ ทางานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทางานเชิงรุกให้บริการ ที่บ้านและ
ชุมชน
- บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้คาปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถามปัญหาเรื่อง
ป้องกันรักษา และยามเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการทิ้งคาถามไว้ในกลุ่ม LINE หรือ Facebook แล้วมีทีมหมอ
ครอบครัวเข้ามาช่วยกันตอบ แต่ต้องระวังเรื่องความลับของผู้ป่วย สามารถถ่ายภาพเพื่อให้หมอครอบครัว
ช่วยแนะนาดูแลหรือ โทรศัพท์ในเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินจาเป็นตามแต่จะตกลงกัน
ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัช
กร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ กาหนดให้เป็นการทางานร่วมกันของทีมจาก
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ต้องบูรณาการร่วมกัน ยกเว้น เขตเทศบาลที่ตั้งของ
โรงพยาบาลที่ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ต้องจัดทีมทั้งหมดจากโรงพยาบาล (อ้ำงอิง แนว
ทำงกำรดำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริกำร, หน้ำ 2-3)
Application PCC หมายถึง ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook และสามารถใช้งานผ่าน Mobile Device (Smart
Phone/Tablet) สาหรับทีมหมอครอบครัว (PCC) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย/ประชาชน ในพื้นที่ดูแล
รับผิดชอบ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System :
HIS) แต่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เหมาะสม มีความคล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน ภายใต้ความร่วมมือ
ของสานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.) กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1.1 ข้อมูลผลการดาเนินงานแยกรายอาเภอ ปีงบประมาณ ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลาคม 2561-31 มกราคม 2562)
จังหวัดมหาสารคามดาเนินงาน Digital Transformation ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
Digital Transformation ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน เพื่อกาหนดนโยบาย เรื่อง Digital Transformation ของจังหวัด
มหาสารคาม มีคณะทางาน พัฒนาระบบ PCC Application ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขของโรงพยาบาล ทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบ
งานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ทุกอาเภอ ได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งหมดแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 2
มกราคม 2562 และกาหนดรอบการทางานและแนวทางการดาเนินงาน
การติดตามผลการดาเนินงานนั้น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) ติดตามผลการดาเนินงานทุกเดือน ผ่านระบบ VDO Conference
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเชื่อมต่อกับอาเภอ ทุกอาเภอ ซึ่งการดาเนินงาน ติดตั้ง
PCC Application รอการ Implement จากกระทรวงสาธารณสุข ในไตรมาสที่ 3/2562
จังหวัดมหาสารคาม เริ่มดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ตั้งแต่ปี 2560 ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข โดยปี 2560 มีการจัดตั้ง ทีม PCC จานวน 6 ทีม ปี 2561 จัดตั้งเพิ่มเติมจานวน
5 ทีม และเหมายปี 2562 จัดตั้งเพิ่มเติมอีก 10 ทีม ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 11 อาเภอ เหลือพียง อ.นาดูน
และ อ.ยางสีสุราช ที่ยังไม่มีทีม PCC
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ตารางที่ 162 เป้าหมายและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด PCC Application ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลาคม 2561-31 มกราคม 2562) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอาเภอ
ลาดับ อาเภอ

ปี 2560
หน่วยบริการ
ทีม ศสม.สามัคคี
ทีม ศสม.ราชภัฎศรีสวัสดิ์(ทีมที1่ )
ทีม ศสม.ราชภัฎศรีสวัสดิ์(ทีมที2่ )
ทีม ศสม.ส่องนางใย
ทีม ศสม.บูรพา
-รพ.สตโคกก่อ

ปี2561
หน่วยบริการ
ทีม รพ.สต. โนนแต้
- รพ.สตหนองโน
ทีมรพ.สตหนองจิก
- รพ.สต เกิ้ง

1

เมือง

2

แกดา

ทีมรพ.สตโคกไร่
-รพ.สต.หนองแสน
-รพ.สตโนนภิบาล

3

โกสุม
พิสัย

ทีม รพ.สต.แพง
- รพ.สต.ดอนจาปา

4

กันทร
วิชัย

5

เชียง
ยืน

6

บรบือ

7

นา
เชือก

8

พยัคฆ
ภูมิ
พิสัย

9

วาปี
ปทุม

10

กุดรัง

11

ทีม รพ.สต. เหล่าตามา
-รพ.สต. โนนทอง

6 ทีม

2

ทีม รพ.สต.ขามเรียง

1

-รพ.สต.บุ่งเบา
ทีมรพ.สต.ขามเปี้ย
- รพ.สต.โนนสูง
- รพ.สต. เสือเฒ่า
ทีม pcu รพ.บรบือ

ทีมรพ.สต.เสือโก้ก
-รพ.สต.หนองกุง
ทีมรพ.สต. นาโพธิ์

5 ทีม

8

ทีม PCU รพ.โกสุมฯ

-รพ.สต.หนองโพธิ์
ทีมรพ.สต.เมืองเตา
-รพ.สต.โนนจาน
-รพ.สตโนนม่วง
ทีม รพ.สต. นาข่า

รวม

1

ทีมรพ.สต. หัวเข่าแตก

ชื่นชม
รวม

ปี2562
หน่วยบริการ
ทีม รพ.สตโนนเพ็ก
- รพ.สต. หัวนาคา
-รพ.สตโคกบัวค้อ

1

2
1
1

2
1

-รพ.สต.หนองแหน
ทีมสอน. กระบาก
1
-รพ.สต. หนองกุง
10 ทีม
21
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4. ภาพกิจกรรม

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการ Digital Transformation

ภาพประกอบการติดตามการดาเนินงานผ่านระบบ VDO Conference
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คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : 3.3 การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
ประเด็นตรวจราชการ : 35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7
< ร้อยละ 4
ผู้รับผิดชอบ : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 084-517-4358 E-mail Sopita_0@hotmail.com
นางธัญณิชา โตหนองหว้า ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 081-261-4714 E-mail jantapim@hotmail.com
นางวนิดา จันทเดช ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นางประคอง โสมาบุตร ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/สภาพปัญหาของจังหวัดมหาสารคาม
ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังสุขภาพของหน่วย
บริการจังหวัดมหาสารคาม (CFO) ได้จัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องจานวน 2 ครั้งเพื่อให้การจัดสรรปรับ
เกลี่ยเงินแก่หน่วยบริการอย่างเพียงพอรวมทั้งเป็นการแจ้งนโยบายการดาเนินงานและสนับสนุนให้หน่วย
บริการได้มีการทบทวนกระบวนการบริหารงานและการดาเนินงานด้านการเงินการคลังรวมทั้งการจัดทา
แผน Planfin ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้มีการจัดทาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อสร้างกลไกให้หน่วยบริการมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง สะท้อนข้อมูล
รายงานทางการเงินที่สาคัญแก่คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับอาเภอ และจังหวัด มีการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตลอดจนกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ร่วมกันของคณะกรรมการฯที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
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ตารางที่ 163 การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการการปรับเกลี่ยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี 2562 โดยใช้แนวทางการปรับเกลี่ยของเขตสุขภาพที่ 7 ดังนี้
1.ความพอเพียงของรายรับของหน่วยบริการ
2.คาดการณ์ถึงวิกฤตการเงินที่อาจเกิดกับหน่วยบริการในปี 2562
การปรับเกลี่ย

จานวนเงินที่ได้รับ
(บาท)

1. PP-Non UC

15,163,698.24
บาท

2.วงเงิน
บริหารจัดการ
สาหรับการ
ปรับเกลี่ย
ระดับเขต

42,924,735.39 บาท

มติที่ประชุม
- จัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุน PP_Non UC และแนวทาง
การปรับเกลี่ยของเขตสุขภาพที่ 7

- จัดสรรตามแนวทางการปรับเกลี่ยของเขตสุขภาพที่ 7
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การปรับเกลี่ย

จานวนเงินที่ได้รับ
(บาท)

3. การกันเงิน

กันไว้ 60,000,000
บาท

OP Refer

มติที่ประชุม
- ได้มีมติกันเงิน จานวน 60 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกันเงิน OP Refer ข้าม
จังหวัด จานวน 25 ล้านบาท และกันเงิน OP Refer ในจังหวัด/OP AE ใน
จังหวัด จานวน 35 ล้านบาท โดยใช้แนวทางของปี 2561 ในการกันเงิน
คือตามสัดส่วนประชากร

ที่มา : รายงานการประชุมพิจารณางบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เวลา 13.30-16.30 น.

ผู้บริหารทุกระดับของจังหวัดมหาสารคามได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับเกลี่ยเงิน
เหมาจ่ายรายหัวโดยพิจารณาจากขนาดประชากร/สภาพคล่องมาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบเป็นประจาทุก
ปี ซึ่งส่งผลให้หน่วยบริการดังกล่าวได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นปี และสามารถบริหารจัดการได้ดีต่อเนื่อง
ระหว่างปี หากโรงพยาบาลมีภาวะวิกฤติเกิดขึ้นคณะกรรมการได้กันเงินไว้สาหรับดูแลเพิ่มเติมด้วย
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2. ผลการดาเนินงาน
2.1 ข้อมูลสถานการณ์ระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายปี
ตารางที่ 164 ข้อมูลสถานการณ์ระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายปี

จังหวัดมหาสารคามมีการนานโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากากับติดตามทุกไตรมาสทาให้
ภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลังดีขึ้นเป็นลาดับจนเป็น 0
2.2 ข้อมูลสถานการณ์แยกรายอาเภอ
ตารางที่ 165 ข้อมูลตัวชี้วัด 35 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7
< ร้อยละ 4 ปี ๒๕๕8-๒๕61
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เมื่อเปรียบเทียบภาวะวิกฤติมาตั้งแต่ปี 2558 หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามมี
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลาดับ ซึ่งในไตรมาส 4 /2561 ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลไม่มีภาวะวิกฤติทาง
การเงิน มีเพียงโรงพยาบาลโกสุมพิสัยและโรงพยาบาลแกดาที่มีความเสี่ยง ยังต้องเฝ้าระวังต่อไป
2.3 ข้อมูลสถานการณ์ ปีงบประมาณ 2562
ตารางที่ 166 ข้อมูลตัวชี้วัด 35 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
(ไม่เกินร้อยละ 4) Q1/2562

1) การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ
1.1 ร้อยละของหน่วยบริการ มีแผนทางการเงิน (Plan fin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์
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แผน Planfin ปี 2562 ของหน่วยบริการทุกแห่งเป็นแบบเกินดุล ซึ่งผ่านเกณฑ์จัดสรรเงิน
เพียงพอ 100% และทุกโรงพยาบาลจะบริหารโดยใช้ Planfin กากับเป็นระยะเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ
1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีรายได้ > ค่าใช้จ่าย
ร้อยละของหน่วยบริการมีรายได้ มากกว่าหรือเท่ากับค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับแผนทางการ
เงิน Planfin (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ผลการประเมิน ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนงานตามยุทธศาสตร์หลัก : พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)

ตารางที่ 167 ข้อมูลตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยบริการ
รพ.มหาสารคาม
รพ.โกสุมพิสัย
รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
รพ.วาปีปทุม
รพ.บรบือ
รพ.เชียงยืน
รพ.กันทรวิชัย
รพ.นาเชือก
รพ.นาดูน
รพ.แกดา
รพ.ยางสีสุราช

ตุลาคม 2561
แม่ข่าย
ลูกข่าย
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
95
50
100
50
100
50

พฤศจิกายน 2561
แม่ข่าย
ลูกข่าย
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
95
45
100
50
100
50

ธันวาคม 2561
แม่ข่าย ลูกข่าย
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
35
100
50
100
50
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รพ.กุดรัง
รพ.ชื่นชม
หมายเหตุ กรณีที่ไม่ได้คะแนนเต็ม

95
100

25
50

95
100

30
50

95
100

30
50

1. รพ.นาดูน และ รพ.กุดรัง มีเงินฝากธนาคารวัตถุประสงค์ งบลงทุน ต้องมีมากกว่าเงิน
รับฝาก UC งบลงทุน เนื่องจากในเงินฝากธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ งบลงทุน รวมงบลงทุนของ รพช.และ
รพ.สต. แต่ในส่วนของเงินรับฝาก UC งบลงทุน มีเฉพาะของ รพ.สต.เท่านั้น ปัจจุบันได้ดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
2. ในส่วนของ รพ.สต.ในสังกัด รพ.นาดูน และ รพ.สต.ในสังกัด รพ.กุดรัง ที่มีการหักคะแนน
เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีผิดทาให้มีดุลผิดข้าง และไม่ได้ปรับปรุงลูกหนี้ UC- OPD ปัจจุบันได้ดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง (รพท.,สสจ.)
เป้าหมาย : ร้อยละ 70
คาอธิบาย : หน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ตามวงเงินที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเกณฑ์การให้คะนน คิดเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ
เงินสด
เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝากคลัง

ตุลาคม 2561
สสจ.มค
รพ.มค
ไม่มีเงินสด ไม่มีเงินสด
ในมือ
ในมือ
100
100
100

100

พฤศจิกายน 2561
สสจ.มค
รพ.มค
ไม่มีเงินสด ไม่มีเงินสด
ในมือ
ในมือ
100
100
100

100

ธันวาคม 2561
สสจ.มค
รพ.มค
ไม่มีเงินสด ไม่มีเงินสด
ในมือ
ในมือ
100
100
100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายดาเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนาส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online)
เป้าหมาย : ร้อยละ 90

372
คาอธิบาย : หน่วยเบิกจ่ายดาเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนาส่งคลังผ่านระบบและนาส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
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ตารางที่ 168 ข้อมูลร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายดาเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนาส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
รายการ

ตุลาคม 2561
สสจ.มค รพ.มค
100
100
100

พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561
สสจ.มค รพ.มค สสจ.มค รพ.มค
100
100
100
100
100
100

การจ่ายเงิน
การรับเงิน
นาส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(KTB Corporate Online
หมายเหตุ : เนื่องจาก โรงพยาบาลมหาสารคาม สามารถใช้เครื่อง EDC ได้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
เพราะเครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้เครื่องได้ ทางธนาคารกรุงไทย จึงนาเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่ โรงพยาบาล
มหาสารคามกาลังจะเริ่มใช้เครื่อง EDC
3. ผลการสรุปประเด็นสาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่
ประสบความสาเร็จ วิเคราะห์เชิงระบบ (Systemic Approach)
ตารางที่ 169 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน (CFO) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 (ตาม S-I-I-I-M)
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4. ผลการสรุปประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่
ประสบความสาเร็จของ
- หน่วยบริการบางแห่งมีข้อจากัดด้านการขยายการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และบางแห่งมีข้อจากัดด้าน
ประชากรที่มีจานวนน้อยกว่า 25,000 คน ตลอดจนการรับภาระเงินเดือนบุคลากรค่อนข้างมาก
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย
- ควรจัดระบบพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษาการดาเนินงานด้านการเงินการคลัง
6. Best practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง
6.1 การจัดระบบการติดตามการดาเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังด้วยตัวชี้วัดนิเทศ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเงิน
การคลังอย่างมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ
6.2 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ ทาโปรแกรมจัดเก็บรายได้

