
คณะ 3  

การพฒันาระบบบรหิารจดัการ 
เพือ่สนบัสนนุการจดับรกิารสขุภาพ 

รอบที ่2  
ประจ าปี 2561 

จงัหวดัอ านาจเจรญิ 
 

นพ.ธรีะพงษ ์แกว้ภมร 
นายแพทยเ์ชีย่วชาญดา้นเวชกรรมป้องกนั  

 สสจ.ศรสีะเกษ 
รองประธานคณะ 3 



ประเด็นตรวจราชการ 

      ประเด็นที ่1  รอ้ยละของหนว่ยงานทีม่กีารน าดชันคีวามสขุของการ   

                          ท างาน (Happinometer) ไปใช ้

      ประเด็นที ่2  อตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสขุ 
                          (Retention Rate) 

      ประเด็นที ่3  รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผา่นเกณฑก์าร   

                          ประเมนิ ITA 

      ประเด็นที ่4  รอ้ยละของการจดัซือ้รว่มยา เวชภณัฑม์ใิชย่า วสัดวุทิยาศาสตร ์

                          และวสัดทุนัตกรรม 

      ประเด็นที ่5  ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานสงักดัส านกังานปลดักระทรวง   

                          สาธารณสขุ มรีะบบการตรวจสอบภายใน ควบคมุภายใน และการ    

                          บรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดั 

      ประเด็นที ่6  ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั    

                          (PMQA ) ของสว่นราชการในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง     

                          สาธารณสขุ  

      ประเด็นที ่7  รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

                          มคีณุภาพมาตรฐานผา่นการรบัรอง HA ข ัน้ 3 

      ประเด็นที ่8  รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทิางการเงนิ 
 
 



      ประเด็นที ่1  รอ้ยละของหนว่ยงานทีม่กีารน าดชันคีวามสขุของการ   
                         ท างาน (Happinometer) ไปใช ้
      ประเด็นที ่2  อตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสขุ 

                         (Retention Rate) 
 

3.1 ระบบบรหิารจดัการก าลงัคน 
ดา้นสาธารณสขุ 



การด าเนนิงาน รอบ 2/61 

1. มคี าสงั 178/2560 เร ือ่ง แตง่ต ัง้คณะกรรมการ
บรหิารก าลงัคนฯ ในการพฒันาความสขุของบคุล
กรและองคก์ร และ คณะท างานดา้นการพฒันา
องคก์รแหง่ความสขุ (Happy MOPH) โดยม ีผอ.
รพช. หวัตะพานเป็นประธานในการขบัเคลือ่นงาน
ภายใตค้ าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการการด าเนนิงาน
ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

2. มหีนว่ยงานทีน่ าดชันคีวามสขุของบคุลากร 
(Happinometer) ไปใช ้เพือ่จดักจิกรรมพฒันา
ความสขุของคนท างาน จ านวน 12 หนว่ยงาน 
จาก 15 หนว่ยงาน คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 

3. นกัสรา้งสขุมแีผนการด าเนนิการสรา้งคร ูข                       
ในเดอืนกรกฎาคมนี ้

4. งบประมาณบรูณาการกบัหนว่ยงานอืน่ ๆ                  
ในจงัหวดั  

ขอ้เสนอแนะในการด าเนนิงาน รอบ 1/61 

1. ขอใหท้บทวนค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะท างานระดบั
จงัหวดั โดยก าหนดวตัถปุระสงคใ์นเรือ่งการน าผล
จากการวเิคราะหข์อ้มลู Happinometer ไปใช ้
2. ควรมงีบประมาณสนบัสนนุในการขบัเคลือ่น 
Happy MOPH ในภาพจงัหวดั 
3. ผูท้ ีผ่า่นการอบรมนกัสรา้งสขุ ควรมกีารขยายผล
สรา้งคร ูข ในจงัหวดั 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรเรง่พัฒนานักสรา้งสขุใหค้รอบคลมุ                   
    ทกุอ าเภอในจังหวัดเพิม่เตมิ 30 คน 
2. แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมการด าเนนิงาน 
    การสรา้งสขุในหน่วยงาน ควรสง่ขอ้มลูให ้ 
    สสจ.เพือ่รวบรวมขอ้มลูเป็นภาพจังหวัด 

ประเด็นที ่1 รอ้ยละของหนว่ยงานทีม่กีารน าดชันคีวามสขุ 
       ของการท างาน (Happinometer) ไปใช ้(รอ้ยละ 60) 



จ านวนบคุลากร รอบ 1/61 เปรยีบเทยีบ รอบ 2/61 

อตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสขุ (Retention Rate) 
     ขอ้มลูบคุลากร ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2561 

ประเภท
บคุลากรค 

จ านวน
บคุลากร 
ณ 1 
ต.ค.60 

  

อตัราการคงอยู ่

จ านวน
บคุลากร 
 ณ 31 
ธ.ค.60 

สญูเสยี รอ้ยละ 

จ านวน
บคุลากร 
 ณ 31 
พ.ค.61 

สญุเสยี รอ้ยละ 

ขรก 1,257 1,256  1   99.92 1,247 10   99.20 

พรก      55 
         

55  0 100.00       54 1   98.18 

ลจป     94        94 0 100.00       94 0 100.00 

ลจค   205 
     

203  2   92.02     194 11   94.63 

พกส   693 682    11   98.41     677 16   97.69 

รวม 2,304 2,290  14   99.39 2,266 38   98.35 

ขอ้ชืน่ชม 
โรงพยาบาลอ านาจเจรญิมกีารจัดตัง้  
HR Clinic เพือ่ใหค้ าปรกึษาดา้นการ
บรหิารทรัพยากรบคุคล ณ ต.ค.60              
มจี านวนผูม้ารับบรกิาร 183 ราย เชน่ 
การลา การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรมกีารบันทกึขอ้มลูในระบบ HROPS ใหเ้ป็นปัจจบุัน เพือ่น าขอ้มลูไปวางแผนก าลังคน และกระทรวง

สาธารณสขุใชข้อ้มลูในระบบ HROPS เป็นฐานขอ้มลูในการจัดสรรต าแหน่ง 
2. จ านวนบคุลากรงานทรัพยากรบคุคลมนีอ้ยกวา่กรอบโครงสรา้งอตัราก าลังขัน้ต า่ ควรจัดสรรเพิม่ 

ประเด็นที ่2  อตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสขุ  
                   (Retention Rate) 



หนว่ยงาน ขอ้มลูในระบบ 
HROPS 

ขอ้มลูจาก
หนว่ยงาน 

ผลตา่ง 

จ.18 ปฏบิตัจิรงิ จ.18 ปฏบิตัจิรงิ จ.18 ปฏบิตัจิรงิ 

สสจ.
อ านาจเจรญิ 

1,463 1,455 1,463 1,430 - 25 

รพท.
อ านาจเจรญิ 

867 852 870 873 3 21 

รวม 2,330 2,307 2,333 2,303 3 46 

ขอ้มลูบคุลากรปฏบิตัจิรงิเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในระบบ HROPS 

หมายเหต ุ: สสจ.อ านาจเจรญิ จ านวนขา้ราชการปฏบิตังิานจรงิในระบบ 
HROPS มากกวา่ ขอ้มลูจากหนว่ยงาน  เนือ่งจากตอ้งนบัตวัคนและอตัราเงนิเดอืน
เพือ่ใชเ้ลือ่นเงนิเดอืนรอบ 1 เม.ย. 61 รพท.อ านาจเจรญิ ขอ้มลูปฏบิตัจิรงิจาก
หนว่ยงานเยอะกวา่ในระบบ HROPS เนือ่งจากมแีพทยฝ์ากฝึก 21 ราย 



       ประเด็นที ่3  รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑก์าร   
                        ประเมนิ ITA 
       ประเด็นที ่4  รอ้ยละของการจดัซือ้รว่มยา เวชภณัฑม์ใิชย่า วสัดวุทิยาศาสตร ์
                        และวสัดทุนัตกรรม 
       ประเด็นที ่5  ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานสงักดัส านกังานปลดักระทรวง   
                        สาธารณสขุ มรีะบบการตรวจสอบภายใน ควบคมุภายใน และการ    
                        บรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดั 
       ประเด็นที ่6  ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั    
                        (PMQA ) ของสว่นราชการในสงักดัส านกังานปลดักระทรวง     
                         สาธารณสขุ  
       ประเด็นที ่7  รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
                        มคีณุภาพมาตรฐานผา่นการรบัรอง HA ข ัน้ 3 

 
  
 

3.2 ระบบธรรมาภบิาลและ 
องคก์รสขุภาพ 



 
 
 
 

  

 
 
  
 
-  

  

                   
  

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน 
จดุเดน่ของจงัหวดั 

 
โอกาสในการพฒันา เร ือ่งทีร่บัประสานกบัสว่นกลาง 

รอบไตรมาสที ่ 3  

หนว่ยงาน ผา่น

เกณฑ ์

 ระดบั  4   /15 แหง่ 

รอ้ยละ 100 

- หนว่ยงานตน้แบบ ปี 2560  

- มคีวามศรทัธาตอ่
เครือ่งมอื ITA     
สามารถ เป็นคร ูก. ท า
หนา้ผูต้รวจประเมนิให้
คะแนะน าแกห่นว่ยงาน
อืน่ได ้

 

- ทุกกลุ่มฝ่ายที่เก ี่ยวข้อง  
ควรมสี่วนร่วมในการจดัท า
หลกัฐานเชงิประจกัษ ์
- พฒันาท างานประจ าสู ่ ITA  

- ควรปรบัและแบง่เกณฑก์าร  

ประเมนิตามบรบิทของหนว่ยงาน    

 - ควรก าหนดประเด็นเนน้หนกั 

ในแตล่ะไตรมาส 

 สถานการณ์ เป้าหมาย ปี 2561  กลไก /มาตรการ  

 ไตรมาสที ่ 1 ( 3  เดอืน)  EB 4-6 
ระดบัคะแนน  3.67   

ขบัเคลือ่นงานตามมาตรการ 3 ป 1ค 
1. ปลกุและปลูกจติส านกึ 
  (ระเบดิจากขา้งใน : เนน้ผูน้ า

องคก์รเป็นตน้แบบ) 
2. ป้องกนั 
3. ปราบปราม 
4. สรา้งเครอืขา่ย (ระดบัพืน้ที)่ 

 ไตรมาสที ่ 2 (6 เดอืน)  
EB 1-11 เกณฑ ์เกณฑร์อ้ยละ 80  

ผา่น  9  หนว่ยงาน  
 

ไตรมาส 4 (9 เดอืน) 
EB 1-11 หนว่ยงานผา่น
เกณฑ ์รอ้ยละ 85  

จ านวน  13  หนว่ยงาน 

ประเด็นที ่3  รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
             ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA (เป้าหมาย : 90%) 



Governance Excellence 
ความม ัน่คงดา้นยาและเวชภณัฑ ์ 

KPI 
รอ้ยละของการจดัซือ้รว่มของยาและ 
 เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า เป้าหมาย ≥รอ้ยละ25  

ประเด็นที ่4  รอ้ยละของการจดัซือ้รว่มยา เวชภณัฑม์ใิชย่า วสัด ุ   
                    วทิยาศาสตร ์ และวสัดทุนัตกรรม 



ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั 

จงัหวดัมกีารจดัซือ้ยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าตามแผนการจดัซือ้  

ประเภท 
จ านวนรายการซิอ้รว่ม ประหยดั 

ระดบัเขต
(รายการ) 

ระดบัจงัหวดั
(รายการ) 

มลูคา่(บาท) รอ้ยละ 

 ยา √(134) √ (39) 3,984,515.33 5.68 

 วสัดกุารแพทย ์   √(54) 1,694,531.78 5.78 

 วสัดทุนัตกรรม √(17) √ (9) 721,085.37 12.19 

 วสัดวุทิยาศาสตรฯ์ √(123) √(19)  2,738,114.40  56.61 

 วสัด ุX-ray     0 0 

รวม 9,138,246.88 7.42 



รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 2 Q ปี 2561 

มลูคา่(ลบ.) 
รอ้ยละ 
ซือ้รว่ม 

มลูคา่(ลบ.) 
รอ้ยละ 
ซือ้รว่ม 

มลูคา่(ลบ.) 
รอ้ยละ 
ซือ้รว่ม 

ยา 36.92 25.34 60.96 45.21 30.91 44.08 

วมย. 1.77 29.39 17.21 18.24 18.14 38.69 

 - การแพทย ์ 1.22 40.16 4.03 7.81 5.82 20.97 

 - ชนัสตูร 0.48 19.13 11.26 29.98 11.82 52.61 

 - ทนัตกรรม 0.06 14.43 1.92 38.14 0.54 42.49 

 - เอกซเรย ์ CR CR CR CR CR CR 

รวม 38.69 25.50 78.18 34.11 49.09 39.84 

เปรยีบเทยีบการจดัซือ้รว่มภาพรวม 2559-61(2 Q)  จ.อ านาจเจรญิ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่27 มยิ.61 



รพ. 
มลูคา่จดัซือ้ยาและเวชภณัฑท์ีไ่มใ่ชย่า   

ซือ้รว่ม (บาท) ซือ้ท ัง้หมด (บาท) รอ้ยละ 

รพ.อ านาจเจรญิ 27,380,195.89 84,652,125.42 32.34 

รพ.ชานุมาน 2,482,562.97 5,106,921.25 48.61 

รพ.ปทมุราชวงศา 4,638,909.40 6,540,343.48 70.93 

รพ.พนา 3,256,431.45 6,043,329.25 53.88 

รพ.เสนางคนคิม 3,529,276.19 5,120,155.86 68.93 

รพ.หวัตะพาน 
4,124,179.96 9,188,677.20 44.88 

รพ.ลอือ านาจ 3,683,631.72 6,584,551.57 55.94 

รวมจงัหวดั 49,095,187.58 123,236,104.03 39.84 

รวมเขต 625,764,188.22 2,077,316,047.26 30.12 

รวมประเทศ 6,309,293,611.91 21,455,968,784.64 29.41 

การจดัซือ้รว่มยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า 



ขอ้ชืน่ชม 

ขอ้เสนอแนะตอ่หนว่ยรบัตรวจ 

 
 ประเมนิความคุม้คา่เป็นรายหนว่ยเพือ่แสดงใหเ้ห็นความโปรง่ใสคุม้คา่
และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ทางราชการ  

 เสนอการจดัท าราคาอา้งองิ โดยใชป้รมิาณภาพรวมจงัหวดัจากแผน
จดัซือ้ในการตอ่รองท ัง้นีเ้พือ่ใหม้อี านาจตอ่รองและเกดิประโยชนส์งูสดุ
แกท่างราชการ 

         
  ผลงานการซือ้รว่ม เพิม่ข ึน้ทกุปี จากปี 2559 – 2561(2 ไตรมาส) 

รอ้ยละ25.50,34.11 และ 39.84 ตามล าดบั สงูกวา่คา่เป้าหมาย(รอ้ยละ25)
รวมถงึผลงานระดบัเขต(รอ้ยละ 30.12)และระดบัประเทศ(รอ้ยละ 29.41) 

 



 
       คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ยระดบัจงัหวดั ด าเนนิการตรวจสอบภายใน และ
ประเมนิระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนมกีระบวนการตดิตามหนว่ยงานทีไ่มด่ าเนนิการตาม
ขอ้เสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายใน 

 
          1. ด าเนนิการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
          2. ด าเนนิการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี             
               งบประมาณ พ.ศ.2561 
          3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
          4. มกีารก ากบั ตดิตาม และรายงานผลเชงิผลผลติ ผลลพัธ ์
          5. ขอ้เสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในไดร้บัการแกไ้ขทกุประเด็น 

ประเด็นมุง่เนน้ 

คา่เป้าหมาย 

 
          ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอ านาจเจรญิ 

          โรงพยาบาลอ านาจเจรญิ 
          โรงพยาบาลหวัตะพาน 

หนว่ยรบัตรวจ 

ประเด็นที ่5 ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานสงักดัส านกังานปลดักระทรวง   
                  สาธารณสขุมรีะบบการตรวจสอบภายใน ควบคมุภายใน 
                  และการบรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดั 



ผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดอืน ปี 2561  

ประเด็นตรวจพบ 
     1. การจดัเก็บรายไดล้า่ชา้ 
     2. สญัญาเงนิยมืคา้งนาน 

ภาพรวมจงัหวดัอ านาจเจรญิ ไตรมาส 2 ปี 2561  
พบหนีค้า่สาธารณูปโภคคา้งช าระ   581,867.41 บาท  

จดัท าแผนการตรวจสอบภายใน 

ด าเนนิการตามแผน 

ผลการด าเนนิการตามแผน 

92 หนว่ย 

92 หนว่ย 

100% 

ตวัชีว้ดั : ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุมี
ระบบการตรวจสอบภายในควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดั 



ประเมนิระบบควบคมุภายใน 5 มติ ิ
เกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 90 

ภาพรวมหนว่ยบรกิารในจงัหวดัอ านาจเจรญิ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ท ัง้ 5 มติ ิ
     - โรงพยาบาลอ านาจเจรญิ ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ท ัง้ 5 มติ ิ
     - โรงพยาบาลหวัตะพาน พบจดุออ่น 2 มติ ิคอื ดา้นจดัเก็บรายไดฯ้ และดา้น
การบรหิารพสัด ุอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนพฒันาองคก์ร 
 

ตวัชีว้ดั : ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุมี
ระบบการตรวจสอบภายในควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดั 

สสจ.อ านาจเจรญิ ไดส้ง่ผลการประเมนิฯ ใหก้ลุม่ตรวจสอบภายใน 
 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ครบ 100% 

97.14 
93.28 96.33 94.64 95.86 

50

60

70

80

90

100

การเงนิ การจดัเก็บรายไดฯ้ งบการเงนิ บรหิารพสัด ุ ควบคมุภายในฯ 



ตวัชีว้ดั : ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุมี
ระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดั 

     
         - มกีารขบัเคลือ่นระบบการตรวจสอบภายใน โดยแตง่ต ัง้
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดบัจงัหวดัครอบคลมุทกุวชิาชพี  
          - ด าเนนิการตามแผนการตรวจสอบภายใน อยา่งเป็น
รปูธรรม       
          - หนว่ยรบัตรวจน าขอ้ตรวจพบไปจดัวางระบบการควบคมุ
เพือ่ลดความเสีย่งของหนว่ยงานไดท้นัทว่งท ี
 

 
           - การประเมนิระบบควบคมุภายใน 5 มติ ิของหนว่ยบรกิาร
บางประเด็นมคีวามคลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิเนือ่งจากเป็นการ
ประเมนิจากผูป้ฏบิตังิาน  
          - ควรมกีารประเมนิระบบควบคมุภายใน 5 มติ ิในรปูแบบ
คณะกรรมการของหนว่ยงาน 
 

ปญัหาอปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ 

จดุแข็ง 



  
 
 
   
            
    
          
                
 
 
 
 
 

ผลการด าเนนิงาน จดุเดน่ของจงัหวดั 
โอกาส 

ในการพฒันา 
เร ือ่งทีร่บัประสานกบั

สว่นกลาง 

• ตอบค าถามหมวด OP 

ครบ 

• มรีายงานการประเมนิ

ตนเอง หมวด 1, 

หมวด5 

• มแีผนพฒันาองคก์ร 

หมวด 1,5 

• มตีวัชีว้ดัผลลพัธ ์

หมวด 7 

• สสอ. ระดบั 5 คะแนน   

          รอ้ยละ 50     

  

เป็นจงัหวดัทีม่ผีลงาน
พฒันาคณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั 

PMQA Award  
ระดบัประเทศ 3 ปี

ตดิตอ่กนั  

 

• ด าเนนิการในลกัษณะของ

กจิกรรมมากกวา่เป็นระบบ 

• ยงัไมส่มารถน าเกณฑ ์PMQA 

มาใชใ้นการจดัท ายทุธศาสตร์

ของหนว่ยงาน 

 

• ควรสรา้งทมีประเมนิทกุ

ระดบัเพือ่รบัรองทกุ 4-6

เดอืน มาประเมนิมาใน

เชงิการบรหิารเพือ่สรา้ง

แรงจงูใจใหค้นท างาน 

 

ไตรมาส 4 
 (รอบ 9 เดอืน) 
ผลการด าเนนิงาน  
ระดบั 4 คะแนน  

 ใน  2  สสอ. เป้าหมาย         

 สถานการณ์ เป้าหมาย ปี 2561  กลไก /มาตรการ  

• ประกาศเป็นนโยบาย 
ใหห้น่วยงานบรหิาร   สสจ.
สสอ. ทุกแห่ง ใช้เป็น
เ ครื่อ งมือ ในการพ ัฒนา
คุณภาพการบรหิารจดัการ 
ครบทกุหมวด 

 

  

 
 

รอบ 3 และ 6 เดอืน 
ประเมนิจาก 

  ความถกูตอ้ง ครบถว้น ของ
การน าสง่ขอ้มลูในโปรแกรม 

กพร.สป. PMQA 

 โดยตรง 
 

  

          

 
 

ประเด็นที ่6   ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA ) 
ของสว่นราชการ ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

                     (สสจ.ระดบั 5  รอ้ยละ 60 สสอ. ระดบั 5  รอ้ยละ 20) 
 
 

          สถานการณ์                เป้าหมาย ปี 2561 



  
 
 
   
            
    
          
                
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

จดุเดน่ของจงัหวดั 
โอกาส 

ในการพฒันา 
เร ือ่งทีร่บัประสานกบัสว่นกลาง 

 1. พฒันาสมรรถนะทมีพีเ่ล ีย้งทีเ่ขา้
มาใหม ่สรา้ง ขยาย ทมีพีเ่ล ีย้ง ให้
เพิม่มากขึน้เพือ่ชว่ยกนัพฒันา
คณุภาพ HA ใหเ้ขม้แข็ง ย ัง่ยนื 
2. สรา้งการมสีว่นรว่ม การสือ่สารใน
การจดัท าแผนพฒันา เชือ่มโยง 
ประเด็นส าคญัใหค้รอบคลมุ 
3. การประเมนิรบัรองมาตรฐาน LA 
เพือ่สนบัสนนุการรบัรองคณุภาพ
มาตรฐาน HA 

• งบประมาณสนบัสนนุการพฒันา
คณุภาพ ทดแทน โครงสรา้ง
พืน้ฐาน / สาธารณูปโภค ใน
โรงพยาบาลทีข่ยายการบรกิาร
เพิม่ข ึน้ โรงพยาบาลทีเ่ปิดบรกิาร
มากกวา่ 15 ปี ข ึน้ไป โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ระบบบ าบดัน า้เสยีทีไ่ม่
สมบรูณ์ ระบบไฟฟ้าในอาคาร  
ส ิง่แวดลอ้ม (ENV) ในทกุดา้น 

 สถานการณ ์ เป้าหมาย ปี 2561  กลไก /มาตรการ  
รพท. : 1 แหง่ รพท.อ านาจเจรญิ ผา่น รอ้ยละ 100 
           หมดอายกุารรบัรอง 25 มกราคม 2562 
รพช. : 6 แหง่ ผา่นการรบัรอง 6 แหง่ รอ้ยละ 100 
หมดอายกุารรบัรองปี 2561 จ านวน 4 แหง่ 
          หวัตะพาน ประเมนิ รบัรองซ า้ สง่การบา้น 14 วนั 
รอประกาศผลการรบัรอง 
          รพ.พนา หมดอาย ุ20 ก.ค. 61 ระเมนิรบัรองซ า้ 
3-4 กนัยายน 2561 รพ.ชานุมาน หมดอาย ุ10 ส.ค.61 
ประเมนิรบัรองซ า้ 25-26 ตลุาคม 2561 
          รพ. เสนางคนคิม 22 ธ.ค.61 รวบรวมเอกสารสง่  
รพ.ลอือ านาจ 8 ก.พ.62 รวบรวม จดัท าเอกสารสง่ 

รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุมคีณุภาพมาตรฐานผา่นการรบัรอง HA ข ัน้ 3 

ประเมนิรบัรองซ า้ 
 รกัษาสถานภาพ  
จ านวน 4 แหง่  

   - หวัตะพาน 
   - พนา  
   - ชานุมาน  
   - เสนางคนคิม 
   
   

1. จดังบฯ เพือ่พฒันา QLN ปีละ 50,000
บาท ด าเนนิการแลว้ 3 คร ัง้ 

2. การสนบัสนุนจากหนว่ยงานหลกั เพือ่   
     สรา้ง ขวญัและก าลงัใจในการ   
      ด าเนนิงาน 
3. แผนการตรวจเยีย่มเสรมิพลงั  Ranking   
    เครอืขา่ยพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล      
     โดยNode QLN  ปทมุราชวงศา 
4.โครงการพฒันาคุณภาพของ
โรงพยาบาลด าเนนิการเอง 

- รพท. / 
รพช ผา่น
การรบัรอง
คณุภาพ HA   
ทกุแหง่รอ้ย
ละ 100 

 

• นพ.สสจ.เป็น PA เขตและ
สนบัสนนุการด าเนนิการพฒันา 

• การเรยีนรูร้ว่มกนัของเครอืขา่ย
พฒันาคณุภาพสถานพยาบาล
ดว้ยระบบพีเ่ล ีย้ง(Quality 
Learning Network : QLN) 

• ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
ประสานงานให ้HA เป็น Ranking 
ในระดบัจงัหวดัปีละ 2 คร ัง้ 

ประเด็นที ่7 รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุมคีณุภาพ 
                  มาตรฐานผา่นการรบัรอง HA ข ัน้ 3  
                    (เป้าหมาย : 1.รอ้ยละ 100 ของ รพศ. รพท.  2.รอ้ยละ 80 ของ รพช.) 



3.3 การบรหิารจดัการ 
ดา้นการเงนิการคลงัสขุภาพ 

    ประเด็นที ่8  รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤต ิ
                        ทางการเงนิ ไมเ่กนิรอ้ยละ 6 

 
เป้าหมาย 

 
เขต 10 

 ไมม่Rีisk 7 



มาตรการ ตวัชีว้ดั 
คา่

เป้าหมาย 
ผลการประเมนิ หมายเหต ุ

Small success  
ไตรมาส 1 

หนว่ยบรกิารมแีผนทาง
การเงนิ (Planfin) ทีม่ ี
ความครบถว้น ถกูตอ้ง 
สมบรูณ์ 

100 100 % 

มาตรการที ่1:  
การจดัสรรเงนิอยา่ง
พอเพยีง (Sufficient 
Allocation)  
  

1.1 รอ้ยละของหนว่ย
บรกิารมรีายได ้≥ 
คา่ใชจ้า่ย เมือ่เทยีบกบั
แผนทางการเงนิ 
(Planfin) 

ไมน่อ้ย
กวา่  

รอ้ยละ 80 

100 %   

มาตรการที ่2: ตดิตาม
ก ากบัดว้ยแผนทาง
การเงนิ (Planfin 
Management) 

2.1 รอ้ยละของหนว่ย
บรกิารมผีลตา่งของแผน
และผลของรายได ้ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 5 (รายไดแ้ละ
คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่หรอืต า่
กวา่แผนไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 
5)  

  
  

ไมน่อ้ย
กวา่ 

รอ้ยละ 70 

   รายได ้

  ไมผ่า่น   

……………. 

คา่ใชจ้า่ย  

  ผา่น  

ผา่น   2  แหง่  

( 28.57 %) 

……………. 

ผา่น  6  แหง่

(85.71%) 

   การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 



มาตรการ ตวัชีว้ดั 
คา่ 

เป้าหมาย 
ผลการประเมนิ หมายเหต ุ

มาตรการที ่3: สรา้ง
ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการ 
(Efficient 
Management) 

3.1 รอ้ยละของหนว่ย
บรกิารผา่นเกณฑ์
ประเมนิ > 4 ตวั 
(มากกวา่ ระดบั B-) จาก
เกณฑป์ระสทิธภิาพทาง
การเงนิ 7 ตวั 

ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 60 

14.28 % 
ผา่น 1 แหง่ 

(รพ.หวัตะพาน) 

มาตรการที ่4: 
พฒันาการบรหิารระบบ
บญัช ี(Accounting 
Management) 

4.1 รอ้ยละของหนว่ย
บรกิารทีม่คีณุภาพ 
บญัชผีา่นเกณฑท์ีก่ าหนด 

ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 85 
(อเิล็กทรอนกิส)์ 

100%   

4.2 รอ้ยละของหนว่ย
บรกิารทีเ่ป็นศนูย ์
ตน้ทนุน าขอ้มลูเงนินอก
งบประมาณ 
เขา้ระบบ GFMIS 

 
ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 30 

100%   

   การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 



มาตรการ ตวัชีว้ดั 
คา่ 

เป้าหมาย 
ผลการประเมนิ หมายเหต ุ

มาตรการที ่5: พฒันา
เครอืขา่ยและศกัยภาพ
บคุลากรดา้นการเงนิ
การคลงั (Network & 
Capacity Building) 
  

5.1 รอ้ยละของ
บคุลากรดา้นการเงนิ
การคลงั (CFO และ 
Auditor) ทีไ่ดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพ 

มแีผนการอบรม 

 

มแีผนการอบรม 

 

  

   การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 
จงัหวดัอ านาจเจรญิ 



มาตรการ ตวัชีว้ดั 

คา่ 

เป้าหมาย 

ผลการ

ประเมนิ 

หมาย

เหต ุ
Small success 
 ไตรมาส 1 

หนว่ยบรกิารมแีผนทางการเงนิ 
(Planfin) ทีม่คีวามครบถว้น 
ถกูตอ้ง สมบรูณ์ 
 
 

100 100 % 

มาตรการที ่1:  
การจดัสรรเงนิ
อยา่งพอเพยีง 
(Sufficient 
Allocation)   

1.1 รอ้ยละของหนว่ยบรกิารมี
รายได ้≥ คา่ใชจ้า่ย เมือ่เทยีบกบั
แผนทางการเงนิ (Planfin) 

 
ไมน่อ้ยกวา่  
รอ้ยละ 80 

100 % 

  

มาตรการ 2: 
ตดิตามก ากบั
ดว้ยแผนทาง
การเงนิ 
(Planfin 
Management) 

2.1 รอ้ยละของหนว่ยบรกิารมี
ผลตา่ง   ของแผนและผลของ
รายได ้ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 (รายได้
และคา่ใชจ้า่ยสงูกวา่หรอืต า่กวา่
แผนไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5)  

 
ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 70 

รายได ้

19.57% 

รายจา่ย 

4.94% 

   การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 
โรงพยาบาลหวัตะพาน 



มาตรการ ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย 

ผลการ

ประเมนิ หมายเหต ุ
มาตรการที ่3: สรา้ง
ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการ (Efficient 
Management) 

3.1 รอ้ยละของหนว่ยบรกิาร
ผา่นเกณฑ ์   
ประเมนิ > 4 ตวั (มากกวา่ 
ระดบั B-) จาก เกณฑ์
ประสทิธภิาพทางการเงนิ 7 
ตวั 

ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 60 

ผา่น B 

มาตรการที ่4: 
พฒันาการบรหิารระบบ
บญัช ี(Accounting 
Management) 

4.1 รอ้ยละของหนว่ยบรกิาร
ทีม่คีณุภาพ 
บญัชผีา่นเกณฑท์ีก่ าหนด 

ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 85 

(อเิล็กทรอนกิส)์ 

100%   

4.2 รอ้ยละของหนว่ยบรกิาร
ทีเ่ป็นศนูย ์
ตน้ทนุน าขอ้มลูเงนินอก
งบประมาณ 
เขา้ระบบ GFMIS 

ไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 45 

100%   

มาตรการที ่5: พฒันา
เครอืขา่ยและศกัยภาพ
บคุลากรดา้นการเงนิ
การคลงั (Network & 
Capacity Building)  

5.1 รอ้ยละของบคุลากรดา้น
การเงนิการคลงั (CFO และ 
Auditor) ทีไ่ดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพ 

มแีผนการอบรม มกีารอบรม   

   การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั 
โรงพยาบาลหวัตะพาน 



Benchmarking รพ.หวัตะพาน 
ประชากรท ัง้หมด : ประชากร UC 

จ านวนลกูขา่ย 
………………. 

หวัตะพาน       = 11 
มหาชนะชยั    = 16 
โพธิไ์ทร          = 10 
ไพรบงึ           = 7 
นคิมค าสรอ้ย   = 10 

หนว่ยบรกิาร 
 UC ณ 

พฤษภาคม 2561 

ประชากรท ัง้หมด  
ณ มกราคม  
2561 

รอ้ยละ UC 

รพ.หวัตะพาน 36,272  45,842  79.12 

รพ.มหาชนะชยั 40,940  57,176  71.60 

รพ.โพธิไ์ทร 37,055  45,917  80.70 

รพ.ไพรบงึ 35,947   46,454  77.38 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 35,200  48,779  72.16 

หนว่ยบรกิาร ขนาด คา่ K 

รพ.หวัตะพาน รพช.F2>30,000>60,000 1.25 

รพ.มหาชนะชยั รพช.F2>30,000>60,000 1.20 

รพ.โพธิไ์ทร รพช.F2>30,000>60,000 1.25 

รพ.ไพรบงึ รพช.F2>30,000>60,000 1.25 

รพ.นคิมค าสรอ้ย รพช.F2>30,000>60,000 1.25 



Benchmarking รพ. หวัตะพาน 
บคุลากร 

หนว่ยบรกิาร ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งช ัว่คราว พรก พกส รวม 

รพ.หวัตะพาน 75 10 15 4 47 151 

รพ.มหาชนะชยั 67 9  11 2 36 125 

รพ.โพธิไ์ทร 52 13 20 3 55 143 

รพ.ไพรบงึ 80 9 34 1 32 156 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 72 12  6 4 33 130 

บคุลากรสาขาหลกั 

หนว่ยบรกิาร แพทย ์ 
ทนัต
แพทย ์

เภสชักร นกัเทคนคิ พยาบาล กายภาพ รวม 

รพ.หวัตะพาน 6 3 4 3 47 3 63 

รพ.มหาชนะชยั 5 3 6 2 44 2 62 

รพ.โพธิไ์ทร 4 2 4 2 38 2 52 

รพ.ไพรบงึ 5 2 5 2 52 2 63 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 3 4 5 2 36 2 52 



Benchmarking รพ. หวัตะพาน 
สดัสว่นบคุลากร 

หนว่ยบรกิาร ขา้ราชการ ลจ.ประจ า ลจ.ช ัว่คราว พกส 

รพ.หวัตะพาน 51.02 6.80 10.20 31.97 

รพ.มหาชนะชยั 55.20 7.20 8.80 28.80 

รพ.โพธิไ์ทร 37.14 9.29 14.29 39.3 

รพ.ไพรบงึ 51.28 5.77 21.80 21.2 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 58.54 9.76 4.88 26.83 



Benchmarking รพ. หวัตะพาน 
ประมาณการรายรบัจากการจดัสรรหลงัหกัเงนิเดอืน (บาท) 

หนว่ยบรกิาร 
 OP+PP+IP  
หลงัหกั VA 

CF HS PP non UC รวม 

รพ.หวัตะพาน   35,366,205.47    10,700,000.00  0      436,273.48    46,502,478.95  

รพ.มหาชนะชยั   37,249,111.01  
     

4,000,000.00                         -         794,030.26    46,043,140.26  

รพ.โพธิไ์ทร   45,347,319.97                           -     4,974,198.01       439,360.38    50,760,878.36  

รพ.ไพรบงึ   37,402,366.41  
     

3,000,000.00        40,402,366.41  

รพ.นคิมค าสรอ้ย   26,905,138.85  
     

3,600,573.68                         -      1,167,036.06    31,672,748.59  

หนว่ยบรกิาร OP PP IP รวม 

รพ.หวัตะพาน   16,958,166.21       471,849.73    12,604,875.05    30,034,890.99  

รพ.มหาชนะชยั   15,550,621.79    4,329,045.94       5,653,312.58    25,532,980.31  

รพ.โพธิไ์ทร   28,231,939.86    6,471,237.44       8,836,441.70    43,539,619.00  

รพ.ไพรบงึ   23,988,909.90    5,709,292.27       7,736,651.88    37,434,854.05  

รพ.นคิมค าสรอ้ย 17,708,034.14 4,217,409.42 4,176,543.04   26,101,986.60  

รวมเงนิรบัโอน รพ (ต.ค.60-พ.ค.61) 



Benchmarking รพ. หวัตะพาน 
สดัสว่น OP+PP  แมข่า่ย : ลกูขา่ย 

60.65% 

71.59% 

2
8

.4
1

%
 

หนว่ยบรกิาร แมข่า่ย ลกูขา่ย 
รอ้ยละ  
แมข่า่ย 

รอ้ยละ 
ลกูขา่ย 

รพ.หวัตะพาน   21,482,170.09       8,085,800.00  72.65 27.35 

รพ.มหาชนะชยั   23,253,992.74    12,918,440.00  64.29 35.71 

รพ.โพธิไ์ทร   24,932,255.23    10,210,282.45  70.95 29.05 

รพ.ไพรบงึ 16,788,143.96 5,555,880.98 75.13 24.87 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 16,477,561.16 5,447,882.40 75.15 24.85 

รายจา่ยคา่ตอบแทน 
ทีใ่ชเ้งนิบ ารงุ รพ. 

หนว่ยบรกิาร 

 
คา่ตอบแทน 

รพ.หวัตะพาน 14,199,507.00 

รพ.มหาชนะชยั 11,835,577.94 

รพ.โพธิไ์ทร 11,529,704.88 

รพ.ไพรบงึ 10,080,846.00 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 11,397,028.00 



Benchmarking รพ.หวัตะพาน 
สถานการณ์การเงนิการคลงั(30 พฤษภาคม 61) 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
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รพ.หวัตะพาน 0.97 0.84  0.63  -866,329.33  10,889,455.46  3 1 0 4 

รพ.มหาชนะชยั 1.00 0.87  0.61  -132,989.34  1,398,969.56  3 1 0 4 

รพ.โพธิไ์ทร 2.34 2.14  1.95  18,349,860.13  9,141,583.94  0 0 0 0 

รพ.ไพรบงึ 3.26 3.09  2.77  29,822,510.30  8,969,149.13  0 0 0 0 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 1.66  1.55  1.34  11,154,408.81  
         

9,799,382.23  0 0 0 0 



Benchmarking รพ.หวัตะพาน   
ขอ้มลูบรกิาร(ตค.-พ.ค.61) 

ทีม่า หมายเหต ุเฉพาะขอ้มลูทีส่ง่เทา่น ัน้ไมใ่ชข่อ้มลูในระบบบรกิาร 
ขอ้มลู IPD  http://eclaim.nhso.go.th      ขอ้มลู OPD https://hdcservice.moph.go.th 

หนว่ยบรกิาร IP(AN) OP Visit SumAdjRW CMI 

รพ.หวัตะพาน 
                   

2,614  73,087              1,740.33  0.67 

รพ.มหาชนะชยั 
                   

2,642  65,966              1,466.62  0.56 

รพ.โพธิไ์ทร 
                   

2,144  50,410              1,473.00  0.69 

รพ.ไพรบงึ 
                   

2,017  57,326              1,313.23  0.65 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 
                   

1,940  52,883              1,158.00  0.60 

หนว่ยบรกิาร สง่ทนัเวลา สง่ชา้ รอ้ยละทนัเวลา รอ้ยละ ชา้ 

รพ.หวัตะพาน 2,622 - 100 - 

รพ.มหาชนะชยั 1,919 2 99.90 0.10 

รพ.โพธิไ์ทร 2,402 1 99.96 0.04 

รพ.ไพรบงึ 2,032 30 98.55 1.45 

รพ.นคิมค าสรอ้ย 1,798 3 99.83 0.17 

ความทนัเวลาในการสง่ขอ้มลู (ต.ค.60-พ.ค.61) http://eclaim.nhso.go.th 

http://eclaim.nhso.go.th/


Planfin256108 หวัตะพาน มหาชัยชนะ โพธิ์ไทร ไพรบึง นิคมค าสร้อย

รายได้ UC 47,651,625.40 28,386,120.25 41,795,226.92 32,616,917.66 30,152,594.60

รายได้จาก  EMS 245,750.00 61,550.00 49,350.00 443,070.00 182,850.00

รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกดั 81,405.00 0 5,443.00 0.00 28,600.00

รายได้ค่ารักษา อปท. 1,955,797.39 401,808.13 454,524.77 501,213.60 405,833.27

รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 9,548,040.14 3,626,978.87 2,389,037.83 2,296,329.34 4,457,594.81

รายได้ประกนัสังคม 1,001,377.39 979,034.00 557,384.87 751,391.34 543,392.35

รายได้แรงงานต่างด้าว 6,496.00 22,447.00 56,065.00 77 113,773.18

รายได้ค่ารักษาและบริการอืน่ ๆ 4,521,573.01 3,120,236.11 1,729,418.60 2,666,410.85 3,011,383.09

รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 19,889,110.00 20,484,134.68 13,638,331.93 21,002,274.51 25,556,570.00

รายได้อืน่ 4,201,454.24 3,743,841.17 2,151,674.64 2,822,552.61 5,065,305.36

รายได้งบลงทุน 2,662,061.06 1,931,256.32 2,225,500.00 3,110,588.55 3,534,874.62

รวมรายได้ 91,764,689.63 62,757,406.53 65,051,957.56 66,210,825.46 73,052,771.28

ร้อยละส่วนต่างแผนรวมรายได้ 19.57 11.76 20.36 11.56 4.13



Planfin256108 หวัตะพาน มหาชัยชนะ โพธิ์ไทร ไพรบึง นิคมค าสร้อย

ต้นทุนยา 7,861,541.25 6,471,358.53 5,160,504.59 5,110,668.91 3,787,745.45

ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,266,418.44 1,976,561.09 1,772,777.47 1,166,872.45 881,637.06

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 212,508.19 360,881.40 246,225.13 177,102.43 329,060.00

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,062,666.00 2,543,416.50 1,629,480.46 1,785,081.20 1,192,250.20

เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 20,103,350.00 21,134,109.68 13,638,331.93 21,019,524.51 26,892,833.33

ค่าจ้างชั่วคราว 6,948,619.50 5,333,730.60 6,561,225.00 5,100,335.00 3,342,348.00

ค่าตอบแทน 14,199,507.00 11,835,577.94 11,529,704.00 10,080,846.00 11,397,028.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอืน่ 2,153,218.11 1,952,787.38 1,168,356.75 1,435,887.05 1,866,859.30

ค่าใช้สอย 8,433,679.86 2,084,606.59 2,777,104.88 1,901,138.33 1,797,837.10

ค่าสาธารณูปโภค 1,509,268.36 1,578,326.39 1,238,496.05 1,190,700.90 1,029,180.55

วัสดุใช้ไป 4,690,736.40 2,589,118.10 2,869,754.78 2,040,061.83 974,983.60

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 3,533,205.21 2,904,163.00 5,430,789.76 3,429,530.47 3,953,550.21

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 248,088.55 201,337.00 852.82 255,954.97 178,224.75

ค่าใช้จ่ายอืน่ 5,261,077.30 392,462.77 1,886,770.00 2,547,972.28 5,629,851.50

รวมค่าใช้จ่าย 80,483,884.17 61,358,436.97 55,910,373.62 57,241,676.33 63,253,389.05

ร้อยละส่วนต่างแผนรวมค่าใช้จ่าย 4.94 4.63 3.74 3.27 -8.09



    ขอ้ชืน่ชม/ปญัหาอปุสรรค 

              จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

ความส าเร็จในการด าเนนิงาน 
ไมม่หีน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทิางการเงนิระดบั  7   

 
 

ปญัหาอปุสรรค  
      ภาระคา่ใชจ้า่ยคา่ตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ วา่ดว้ยการจา่ยเงนิคา่ตอบแทนเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน
ใหก้บัหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2544 
 (ฉบบัที ่11 , 12) พ.ศ. 2559  อาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่ง  

และภาวะวกิฤตทิางการเงนิ 



ผลการตรวจสอบคณุภาพบญัช ีรพ.หวัตะพาน 

1. การบนัทกึลกูหนีต้ า่กวา่ความเป็นจรงิ ท าใหก้ารวเิคราะหส์ถานการณ์
การเงนิการคลังคลาดเคลือ่น ใหท้บทวน ตรวจสอบการบนัทกึลกูหนี้ 
2. การบนัทกึรับรูร้ายไดค้ลาดเคลือ่นเมือ่เทยีบกบั ขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นระบบ 
Hosxp และการบนัทกึรับรูไ้มเ่ป็นไปตามนโยบาย เชน่ 
       1.1 สทิธชิ าระเองบนัทกึต า่กวา่ทีเ่กดิรายไดจ้รงิ 
       1.2 สทิธจิา่ยตรงกรมบญัชกีลางบนัทกึสงูกวา่ทีเ่กดิจรงิ 
       1.3 สทิธ ิUC บนัทกึสงูกวา่ทีเ่กดิจรงิ 
       1.4 สทิธ ิพรบ.รถ ไมบ่นัทกึตามนโยบาย 
3. บนัทกึรับเงนิตามจา่ยแรงงานตา่งดา้วเป็นรับฝาก(เป็นหนีส้นิ) 
4. การบนัทกึรับรูเ้งนิกองทนุ UC  OP  PP ไมเ่ป็นไปตามนโยบาย ท าใหจ้าก
การตรวจสอบเบือ้งตน้มยีอดเงนิ 1.93 ลบ. ทีย่ังไมไ่ดจั้ดสรรแมข่า่ยลกูขา่ย 
แตบ่ญัชเีงนิรับฝากกองทนุ UC ไมม่เีงนิยอดนีป้รากฎ 
5. การบนัทกึคา่รักษาสทิธ ิUC ตามจา่ยในจังหวัด ไมเ่ป็นไปตามนโยบายมี
ผลท าใหท้นุส ารองสทุธติ า่เกนิจรงิ และ NI เป็นลบสงูเกนิจรงิ 
6. มกีารเงนินอกระบบมาช าระหนีก้ารคา้ในระบบท าใหห้นีบ้างรายการตอ้ง
ปรับปรงุออกรับรายไดร้ับบรจิาค  



ขอ้ชืน่ชม  รพ.หวัตะพาน 

ความส าเร็จในการด าเนนิงาน 
 

      ผูบ้รหิาร และทมีงาน มคีวามเขม้แข็ง มุง่ม ัน่ ม ีVision 
Mission Core Value และ Strategic Plan ทีช่ดัเจน 

 
     “โรงพยาบาลเป็นมติร ประชาชนศรทัธา :   CARE  TRUST” 
 



1. รอ้ยละของหนว่ยงานทีม่กีารน าดชันคีวามสขุของคนท างาน     

    (Happinometer) ไปใช ้(ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60) 

2. อตัราการคงอยูข่องบคุลากรสาธารณสขุ 

   (Retention Rate) (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85) 

3. รอ้ยละของหนว่ยบรกิารในสงักดัฯผา่นเกณฑป์ระเมนิ  ITA 

   (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90) 

4. รอ้ยละของการจดัซือ้รว่มของยา เวชภณัฑไ์มใ่ชย่า วสัดวุทิยาศาสตร ์และ    

    วสัดทุนัตกรรม (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20) 

5. ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานในสงักดัฯมรีะบบการตรวจสอบภายใน   

    ควบคมุภายใน และบรหิารความเสีย่งระดบัจงัหวดั 

6. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั PMQA    

    (ระดบั 5 รอ้ยละ 60) 

7. รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดัฯ มคีณุภาพมาตรฐานผา่นการรบัรอง HAข ัน้ 3 

(รพศ./รพท. รอ้ยละ 100 , รพช. ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80) 

8. รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตกิารเงนิ  

   (Risk7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 6) 



“มุกศรีโสธรเจริญราชธานี” 


