คณะ 3

การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ
เพือ
่ สน ับสนุนการจ ัดบริการสุขภาพ
รอบที่ 2
ประจาปี 2561
จ ังหว ัดอานาจเจริญ

นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร
ี่ วชาญด้านเวชกรรมป้องก ัน
นายแพทย์เชย
สสจ.ศรีสะเกษ
รองประธานคณะ 3

ประเด็นตรวจราชการ
ประเด็นที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานทีม
่ ก
ี ารนาด ัชนีความสุขของการ
ทางาน (Happinometer) ไปใช ้
ประเด็นที่ 2 อ ัตราการคงอยูข
่ องบุคลากรสาธารณสุข
(Retention Rate)
ั ัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเด็นที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานในสงก
ประเมิน ITA
ื้ ร่วมยา เวชภ ัณฑ์มใิ ชย
่ า ว ัสดุวท
ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจ ัดซอ
ิ ยาศาสตร์
และว ัสดุท ันตกรรม
ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวง
ประเด็นที่ 5 ระด ับความสาเร็ จของหน่วยงานสงก
สาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการ
ี่ งระด ับจ ังหว ัด
บริหารความเสย
ประเด็นที่ 6 ระด ับความสาเร็ จของการพ ัฒนาคุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวง
(PMQA ) ของสว่ นราชการในสงก
สาธารณสุข
ั ัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นที่ 7 ร้อยละของโรงพยาบาลสงก
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการร ับรอง HA ขน
ั้ 3
ประเด็นที่ 8 ร้อยละของหน่วยบริการทีป
่ ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

3.1 ระบบบริหารจ ัดการกาล ังคน
ด้านสาธารณสุข
ประเด็นที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานทีม
่ ก
ี ารนาด ัชนีความสุขของการ
ทางาน (Happinometer) ไปใช ้
ประเด็นที่ 2 อ ัตราการคงอยูข
่ องบุคลากรสาธารณสุข
(Retention Rate)

ประเด็นที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานทีม
่ ก
ี ารนาด ัชนีความสุข
ของการทางาน (Happinometer) ไปใช ้ (ร้อยละ 60)
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน รอบ 1/61

การดาเนินงาน รอบ 2/61

1. ขอให้ทบทวนคาสง่ ั แต่งตงคณะท
ั้
างานระด ับ
จ ังหว ัด โดยกาหนดว ัตถุประสงค์ในเรือ
่ งการนาผล
จากการวิเคราะห์ขอ
้ มูล Happinometer ไปใช ้
2. ควรมีงบประมาณสน ับสนุนในการข ับเคลือ
่ น
Happy MOPH ในภาพจ ังหว ัด
3. ผูท
้ ผ
ี่ า
่ นการอบรมน ักสร้างสุข ควรมีการขยายผล
สร้างครู ข ในจ ังหว ัด

1. มีคาสงั 178/2560 เรือ
่ ง แต่งตงคณะกรรมการ
ั้
บริหารกาล ังคนฯ ในการพ ัฒนาความสุขของบุคล
กรและองค์กร และ คณะทางานด้านการพ ัฒนา
องค์กรแห่งความสุข (Happy MOPH) โดยมี ผอ.
รพช. ห ัวตะพานเป็นประธานในการข ับเคลือ
่ นงาน
ภายใต้คาสง่ ั แต่งตงคณะกรรมการการด
ั้
าเนินงาน
ตามคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2561
2. มีหน่วยงานทีน
่ าด ัชนีความสุขของบุคลากร
(Happinometer) ไปใช ้ เพือ
่ จ ัดกิจกรรมพ ัฒนา
ความสุขของคนทางาน จานวน 12 หน่วยงาน
จาก 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 80.00
3. น ักสร้างสุขมีแผนการดาเนินการสร้างครู ข
ในเดือนกรกฎาคมนี้
4. งบประมาณบูรณาการก ับหน่วยงานอืน
่ ๆ
ในจ ังหว ัด

ข ้อเสนอแนะ
1. ควรเร่งพัฒนานั กสร ้างสุขให ้ครอบคลุม
ทุกอาเภอในจังหวัดเพิม
่ เติม 30 คน
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงาน
การสร ้างสุขในหน่วยงาน ควรสง่ ข ้อมูลให ้
สสจ.เพือ
่ รวบรวมข ้อมูลเป็ นภาพจังหวัด

ประเด็นที่ 2 อ ัตราการคงอยูข
่ องบุคลากรสาธารณสุข
(Retention Rate)
จานวนบุคลากร รอบ 1/61 เปรียบเทียบ รอบ 2/61
จานวน
ประเภท บุคลากร
บุคลากรค
ณ1
ต.ค.60

อ ัตราการคงอยู่
จานวน
บุคลากร
ณ 31
ธ.ค.60

ี
สูญเสย

ร้อยละ

จานวน
บุคลากร
ณ 31
พ.ค.61

ี
สุญเสย

10

99.20

ร้อยละ

ขรก

1,257

1,256

1

99.92

1,247

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

ื่ ชม
ข้อชน

โรงพยาบาลอานาจเจริญมีการจัดตัง้
HR Clinic เพือ
่ ให ้คาปรึกษาด ้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ณ ต.ค.60
่
มีจานวนผู ้มารับบริการ 183 ราย เชน
การลา การขอรับบาเหน็จบานาญ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการบันทึกข ้อมูลในระบบ HROPS ให ้เป็ นปั จจุบัน เพือ
่ นาข ้อมูลไปวางแผนกาลังคน และกระทรวง
สาธารณสุขใชข้ ้อมูลในระบบ HROPS เป็ นฐานข ้อมูลในการจัดสรรตาแหน่ง
2. จานวนบุคลากรงานทรัพยากรบุคคลมีน ้อยกว่ากรอบโครงสร ้างอัตรากาลังขัน
้ ตา่ ควรจัดสรรเพิม
่
อ ัตราการคงอยูข
่ องบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate)
ข้อมูลบุคลากร ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลบุคลากรปฏิบ ัติจริงเปรียบเทียบก ับข้อมูลในระบบ HROPS
หน่วยงาน

ข้อมูลในระบบ
HROPS
จ.18
ปฏิบ ัติจริง

ข้อมูลจาก
หน่วยงาน
จ.18 ปฏิบ ัติจริง

ผลต่าง
จ.18

ปฏิบ ัติจริง

สสจ.
อานาจเจริญ

1,463

1,455

1,463

1,430

-

25

รพท.
อานาจเจริญ

867

852

870

873

3

21

2,330

2,307

2,333

2,303

3

46

รวม

หมายเหตุ : สสจ.อานาจเจริญ จานวนข้าราชการปฏิบ ัติงานจริงในระบบ

HROPS มากกว่า ข้อมูลจากหน่วยงาน เนือ
่ งจากต้องน ับต ัวคนและอ ัตราเงินเดือน
เพือ
่ ใชเ้ ลือ
่ นเงินเดือนรอบ 1 เม.ย. 61 รพท.อานาจเจริญ ข้อมูลปฏิบ ัติจริงจาก
หน่วยงานเยอะกว่าในระบบ HROPS เนือ
่ งจากมีแพทย์ฝากฝึ ก 21 ราย

3.2 ระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรสุขภาพ
ั ัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเด็นที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานในสงก
ประเมิน ITA
ื้ ร่วมยา เวชภ ัณฑ์มใิ ชย
่ า ว ัสดุวท
ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจ ัดซอ
ิ ยาศาสตร์
และว ัสดุท ันตกรรม
ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวง
ประเด็นที่ 5 ระด ับความสาเร็จของหน่วยงานสงก
สาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการ
ี่ งระด ับจ ังหว ัด
บริหารความเสย
ประเด็นที่ 6 ระด ับความสาเร็จของการพ ัฒนาคุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวง
่ นราชการในสงก
(PMQA ) ของสว
สาธารณสุข
ั ัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นที่ 7 ร้อยละของโรงพยาบาลสงก
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการร ับรอง HA ขน
ั้ 3

ั ัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานในสงก
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (เป้ าหมาย : 90%)
สถานการณ์
ไตรมาสที่ 1 ( 3 เดือน) EB 4-6
ระด ับคะแนน 3.67
-

ไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)
EB 1-11 เกณฑ์ เกณฑ์รอ
้ ยละ 80

ผ่าน 9 หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
รอบไตรมาสที่ 3
หน่วยงาน ผ่าน
เกณฑ์
ระด ับ 4 /15 แห่ง
ร้อยละ 100

เป้าหมาย ปี 2561
ไตรมาส 4 (9 เดือน)
EB 1-11 หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 85
จานวน 13 หน่วยงาน

จุดเด่นของจ ังหว ัด

โอกาสในการพ ัฒนา

กลไก /มาตรการ
ข ับเคลือ
่ นงานตามมาตรการ 3 ป 1ค
1. ปลุกและปลูกจิตสานึก
(ระเบิดจากข้างใน : เน้นผูน
้ า
องค์กรเป็นต้นแบบ)
2. ป้องก ัน
3. ปราบปราม
้ ที)่
4. สร้างเครือข่าย (ระด ับพืน

่ นกลาง
เรือ
่ งทีร่ ับประสานก ับสว

- ทุ ก ก ลุ่ ม ฝ่ าย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง - ควรปร ับและแบ่งเกณฑ์การ
ควรมีส ่ ว นร่ว มในการจ ด
ั ท า ประเมินตามบริบทของหน่วยงาน
- มีความศร ัทธาต่อ
หล ักฐานเชงิ ประจ ักษ์
เครือ
่ งมือ ITA
- ควรกาหนดประเด็นเน้นหน ัก
สามารถ เป็นครู ก. ทา - พ ัฒนาทางานประจาสู่ ITA
ในแต่ละไตรมาส
หน้าผูต
้ รวจประเมินให้
- หน่วยงานต้นแบบ ปี 2560

คะแนะนาแก่หน่วยงาน
อืน
่ ได้

ื้ ร่วมยา เวชภ ัณฑ์มใิ ชย
่ า ว ัสดุ
ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจ ัดซอ
วิทยาศาสตร์ และว ัสดุท ันตกรรม

Governance Excellence
ความมน
่ ั คงด้านยาและเวชภ ัณฑ์
KPI

้ื ร่วมของยาและ
ร้อยละของการจ ัดซอ
่ า เป้าหมาย ≥ร้อยละ25
เวชภ ัณฑ์ทม
ี่ ใิ ชย

้ ฐานประกอบต ัวชวี้ ัด
ข้อมูลพืน
ื้ ยาและเวชภ ัณฑ์ทม
่ าตามแผนการจ ัดซอ
ื้
จ ังหว ัดมีการจ ัดซอ
ี่ ใิ ชย
ประเภท

ิ้ ร่วม
จานวนรายการซอ

ประหย ัด

ระด ับเขต
(รายการ)

ระด ับจ ังหว ัด
(รายการ)

√(134)

√ (39)

3,984,515.33

5.68

ว ัสดุการแพทย์



√(54)

1,694,531.78

5.78

ว ัสดุท ันตกรรม

√(17)

√ (9)

721,085.37

12.19

√(123)

√(19)

2,738,114.40

56.61





0

0

ยา

ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์ฯ
ว ัสดุ X-ray

รวม

มูลค่า(บาท)

9,138,246.88

ร้อยละ

7.42

ื้ ร่วมภาพรวม 2559-61(2 Q) จ.อานาจเจริญ
เปรียบเทียบการจ ัดซอ
รายการ

ปี 2559

ปี 2560

2 Q ปี 2561

มูลค่า(ลบ.)

ร้อยละ
ื้ ร่วม
ซอ

มูลค่า(ลบ.)

ร้อยละ
ื้ ร่วม
ซอ

มูลค่า(ลบ.)

ร้อยละ
ื้ ร่วม
ซอ

36.92

25.34

60.96

45.21

30.91

44.08

1.77

29.39

17.21

18.24

18.14

38.69

- การแพทย์

1.22

40.16

4.03

7.81

5.82

20.97

ั ตร
- ชนสู

0.48

19.13

11.26

29.98

11.82

52.61

- ท ันตกรรม

0.06

14.43

1.92

38.14

0.54

42.49

- เอกซเรย์

CR

CR

CR

CR

CR

CR

38.69

25.50

78.18

34.11

49.09

39.84

ยา
วมย.

รวม

ข้อมูล ณ ว ันที่ 27 มิย.61

ื้ ร่วมยาและเวชภ ัณฑ์ทม
่ า
การจ ัดซอ
ี่ ใิ ชย
รพ.
รพ.อานาจเจริญ

ื้ ยาและเวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใชย
่ า
มูลค่าจ ัดซอ
ื้ ร่วม (บาท)
ซอ

ื้ ทงหมด
ซอ
ั้
(บาท)

ร้อยละ

27,380,195.89

84,652,125.42

32.34

รพ.ชานุมาน

2,482,562.97

5,106,921.25

48.61

รพ.ปทุมราชวงศา

4,638,909.40

6,540,343.48

70.93

รพ.พนา

3,256,431.45

6,043,329.25

53.88

รพ.เสนางคนิคม

3,529,276.19

5,120,155.86

68.93

4,124,179.96

9,188,677.20

44.88

3,683,631.72

6,584,551.57

55.94

รวมจ ังหว ัด

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

รพ.ห ัวตะพาน

รพ.ลืออานาจ

ื่ ชม
ข้อชน
ื้ ร่วม เพิม
้ ทุกปี จากปี 2559 – 2561(2 ไตรมาส)
ผลงานการซอ
่ ขึน
ร้อยละ25.50,34.11 และ 39.84 ตามลาด ับ สูงกว่าค่าเป้าหมาย(ร้อยละ25)
รวมถึงผลงานระด ับเขต(ร้อยละ 30.12)และระด ับประเทศ(ร้อยละ 29.41)

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยร ับตรวจ
 ประเมินความคุม
้ ค่าเป็นรายหน่วยเพือ
่ แสดงให้เห็นความโปร่งใสคุม
้ ค่า
และเป็นประโยชน์สง
ู สุดต่อทางราชการ
้ ริมาณภาพรวมจ ังหว ัดจากแผน
 เสนอการจ ัดทาราคาอ้างอิง โดยใชป
ื้ ในการต่อรองทงนี
จ ัดซอ
ั้ เ้ พือ
่ ให้มอ
ี านาจต่อรองและเกิดประโยชน์สง
ู สุด
แก่ทางราชการ

ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวง
ประเด็นที่ 5 ระด ับความสาเร็จของหน่วยงานสงก
สาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน
ี่ งระด ับจ ังหว ัด
และการบริหารความเสย
ประเด็นมุง
่ เน้น
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระด ับจ ังหว ัด ดาเนินการตรวจสอบภายใน และ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนมีกระบวนการติดตามหน่วยงานทีไ่ ม่ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายใน

ค่าเป้าหมาย
1. ดาเนินการจ ัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
2. ดาเนินการปฏิบ ัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
3. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
4. มีการกาก ับ ติดตาม และรายงานผลเชงิ ผลผลิต ผลล ัพธ์
5. ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้ร ับการแก้ไขทุกประเด็น

หน่วยร ับตรวจ
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
โรงพยาบาลห ัวตะพาน

ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุขมี
ต ัวชวี้ ัด : ระด ับความสาเร็ จของหน่วยงานสงก
ี่ งระด ับจ ังหว ัด
ระบบการตรวจสอบภายในควบคุมภายใน และการบริหารความเสย

ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2561
จ ัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินการตามแผน

92 หน่วย

92 หน่วย
100%

ประเด็นตรวจพบ
1. การจ ัดเก็บรายได้ลา่ ชา้
ั
2. สญญาเงิ
นยืมค้างนาน
ภาพรวมจ ังหว ัดอานาจเจริญ ไตรมาส 2 ปี 2561
้ า่ สาธารณู ปโภคค้างชาระ 581,867.41 บาท
พบหนีค

ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุขมี
ต ัวชวี้ ัด : ระด ับความสาเร็ จของหน่วยงานสงก
ี่ งระด ับจ ังหว ัด
ระบบการตรวจสอบภายในควบคุมภายใน และการบริหารความเสย

ประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิต ิ
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 90

100
90

97.14

80

93.28

96.33

94.64

95.86

บริหารพ ัสดุ

ควบคุมภายในฯ

70
60
50

การเงิน

การจ ัดเก็ บรายได้ฯ

งบการเงิน

ภาพรวมหน่วยบริการในจ ังหว ัดอานาจเจริญ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทงั้ 5 มิต ิ
- โรงพยาบาลอานาจเจริญ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทงั้ 5 มิต ิ
- โรงพยาบาลห ัวตะพาน พบจุดอ่อน 2 มิต ิ คือ ด้านจ ัดเก็บรายได้ฯ และด้าน
การบริหารพ ัสดุ อยูร่ ะหว่างการจ ัดทาแผนพ ัฒนาองค์กร
่ ผลการประเมินฯ ให้กลุม
สสจ.อานาจเจริญ ได้สง
่ ตรวจสอบภายใน
สาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข ครบ 100%

ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุขมี
ต ัวชวี้ ัด : ระด ับความสาเร็ จของหน่วยงานสงก
ี่ งระด ับจ ังหว ัด
ระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสย

จุดแข็ง
- มีการข ับเคลือ
่ นระบบการตรวจสอบภายใน โดยแต่งตงั้
ี
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระด ับจ ังหว ัดครอบคลุมทุกวิชาชพ
- ดาเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน อย่างเป็น
รูปธรรม
- หน่วยร ับตรวจนาข้อตรวจพบไปจ ัดวางระบบการควบคุม
ี่ งของหน่วยงานได้ท ันท่วงที
เพือ
่ ลดความเสย

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- การประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิต ิ ของหน่วยบริการ
บางประเด็นมีความคลาดเคลือ
่ นจากความเป็นจริงเนือ
่ งจากเป็นการ
ประเมินจากผูป
้ ฏิบ ัติงาน
- ควรมีการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิต ิ ในรูปแบบ
คณะกรรมการของหน่วยงาน

ประเด็นที่ 6 ระด ับความสาเร็ จของการพ ัฒนาคุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ (PMQA )
ั ัดสาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
ของสว่ นราชการ ในสงก
(สสจ.ระด ับ 5 ร้อยละ 60 สสอ. ระด ับ 5 ร้อยละ 20)
สถานการณ์

เป้าหมาย
ปี 2561ปี 2561
สถานการณ์เป้าหมาย

รอบ 3 และ 6 เดือน
ประเมินจาก
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
่ ข้อมูลในโปรแกรม
การนาสง
กพร.สป. PMQA

โดยตรง

ไตรมาส 4
(รอบ 9 เดือน)
ผลการดาเนินงาน
ระด ับ 4 คะแนน
ใน 2 สสอ. เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

จุดเด่นของจ ังหว ัด

• ตอบคาถามหมวด OP
ครบ
• มีรายงานการประเมิน
ตนเอง หมวด 1,
หมวด5
• มีแผนพ ัฒนาองค์กร
หมวด 1,5
• มีต ัวชวี้ ัดผลล ัพธ์
หมวด 7
• สสอ. ระด ับ 5 คะแนน
ร้อยละ 50

เป็นจ ังหว ัดทีม
่ ผ
ี ลงาน
พ ัฒนาคุณภาพการ
บริหารจ ัดการภาคร ัฐ
PMQA Award
ระด ับประเทศ 3 ปี
ติดต่อก ัน

โอกาส
ในการพ ัฒนา

กลไก /มาตรการ
• ประกาศเป็นนโยบาย
ให้ห น่ว ยงานบริห าร สสจ.
สสอ.
ทุ ก แห่ ง ใช ้เ ป็ น
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร พ ัฒ น า
คุณ ภาพการบริห ารจ ด
ั การ
ครบทุกหมวด

เรือ
่ งทีร่ ับประสานก ับ
่ นกลาง
สว

• ควรสร้างทีมประเมินทุก
ระด ับเพือ
่ ร ับรองทุก 4-6
กิจกรรมมากกว่าเป็นระบบ
เดือน มาประเมินมาใน
• ย ังไม่สมารถนาเกณฑ์ PMQA
เชงิ การบริหารเพือ
่ สร้าง
มาใชใ้ นการจ ัดทายุทธศาสตร์
แรงจูงใจให้คนทางาน
ของหน่วยงาน
• ดาเนินการในล ักษณะของ

ั ัดกระทรวงสาธารณสุ
ร้อยละของโรงพยาบาลสงก
ขมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการร ับรอง HA ขน
ั้ 3
ั ัดกระทรวงสาธารณสุ
ประเด็นที
่ 7 ร้อยละของโรงพยาบาลส
งก
ขมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานผ่านการร ับรอง HA ขน
ั้ 3

(เป้าหมาย : 1.ร้อยละ 100 ของ รพศ. รพท. 2.ร้อยละ 80 ของ รพช.)

สถานการณ์

เป้าหมาย ปี 2561

รพท. : 1 แห่ง รพท.อานาจเจริญ ผ่าน ร้อยละ 100
หมดอายุการร ับรอง 25 มกราคม 2562
รพช. : 6 แห่ง ผ่านการร ับรอง 6 แห่ง ร้อยละ 100
หมดอายุการร ับรองปี 2561 จานวน 4 แห่ง
่ การบ้าน 14 ว ัน
ห ัวตะพาน ประเมิน ร ับรองซา้ สง
รอประกาศผลการร ับรอง
รพ.พนา หมดอายุ 20 ก.ค. 61 ระเมินร ับรองซา้
3-4 ก ันยายน 2561 รพ.ชานุมาน หมดอายุ 10 ส.ค.61
ประเมินร ับรองซา้ 25-26 ตุลาคม 2561
่
รพ. เสนางคนิคม 22 ธ.ค.61 รวบรวมเอกสารสง
่
รพ.ลืออานาจ 8 ก.พ.62 รวบรวม จ ัดทาเอกสารสง

ผลการ
ดาเนินงาน
- รพท. /

รพช ผ่าน
การร ับรอง
คุณภาพ HA
ทุกแห่งร้อย
ละ 100

จุดเด่นของจ ังหว ัด
• นพ.สสจ.เป็น PA เขตและ
สน ับสนุนการดาเนินการพ ัฒนา
• การเรียนรูร้ ว่ มก ันของเครือข่าย
พ ัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
้ ง(Quality
ด้วยระบบพีเ่ ลีย
Learning Network : QLN)
• สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
ประสานงานให้ HA เป็น Ranking
ในระด ับจ ังหว ัดปี ละ 2 ครงั้

ประเมินร ับรองซา้
ร ักษาสถานภาพ
จานวน 4 แห่ง
- ห ัวตะพาน
- พนา
- ชานุมาน
- เสนางคนิคม

กลไก /มาตรการ

1. จ ัดงบฯ เพือ
่ พ ัฒนา QLN ปี ละ 50,000
บาท ดาเนินการแล้ว 3 ครงั้
2. การสน ับสนุนจากหน่วยงานหล ัก เพือ
่
สร้าง ขว ัญและกาล ังใจในการ
ดาเนินงาน
3. แผนการตรวจเยีย
่ มเสริมพล ัง Ranking
เครือข่ายพ ัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โดยNode QLN ปทุมราชวงศา
4.โครงการพ ัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลดาเนินการเอง

โอกาส
ในการพ ัฒนา

เรือ
่ งทีร่ ับประสานก ับสว่ นกลาง

้ งทีเ่ ข้า • งบประมาณสน ับสนุนการพ ัฒนา
1. พ ัฒนาสมรรถนะทีมพีเ่ ลีย
้ ง ให้
มาใหม่ สร้าง ขยาย ทีมพีเ่ ลีย
คุณภาพ ทดแทน โครงสร้าง
่ ยก ันพ ัฒนา
้ ฐาน / สาธารณู ปโภค ใน
้ เพือ
เพิม
่ มากขึน
่ ชว
พืน
คุณภาพ HA ให้เข้มแข็ง ยง่ ั ยืน
โรงพยาบาลทีข
่ ยายการบริการ
ื่ สารใน
้ โรงพยาบาลทีเ่ ปิ ดบริการ
2. สร้างการมีสว่ นร่วม การสอ
เพิม
่ ขึน
่
ื
้ ไป โดยเฉพาะ
การจ ัดทาแผนพ ัฒนา เชอมโยง
มากกว่า 15 ปี ขึน
ี ทีไ่ ม่
ประเด็นสาค ัญให้ครอบคลุม
อย่างยิง่ ระบบบาบ ัดนา้ เสย
3. การประเมินร ับรองมาตรฐาน LA
สมบูรณ์ ระบบไฟฟ้าในอาคาร
เพือ
่ สน ับสนุนการร ับรองคุณภาพ
สงิ่ แวดล้อม (ENV) ในทุกด้าน
มาตรฐาน HA

3.3 การบริหารจ ัดการ
ด้านการเงินการคล ังสุขภาพ
ประเด็นที่ 8 ร้อยละของหน่วยบริการทีป
่ ระสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 6

เป้าหมาย
เขต 10
ไม่มR
ี isk 7

การบริหารจ ัดการด้านการเงินการคล ัง
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
มาตรการ

ต ัวชวี้ ัด

Small success
ไตรมาส 1

หน่วยบริการมีแผนทาง
การเงิน (Planfin) ทีม
่ ี
ความครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์

มาตรการที่ 1:
การจ ัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง (Sufficient
Allocation)

1.1 ร้อยละของหน่วย
บริการมีรายได้ ≥
้ า
ค่าใชจ
่ ย เมือ
่ เทียบก ับ
แผนทางการเงิน
(Planfin)

มาตรการที่ 2: ติดตาม
กาก ับด้วยแผนทาง
การเงิน (Planfin
Management)

2.1 ร้อยละของหน่วย
บริการมีผลต่างของแผน
และผลของรายได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 5 (รายได้และ
้ า
ค่าใชจ
่ ยสูงกว่าหรือตา
่
กว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ
5)

ค่า
ผลการประเมิน
เป้าหมาย
100

100 %

ไม่นอ
้ ย
กว่า
ร้อยละ 80

100 %

รายได้
ไม่นอ
้ ย
กว่า
ร้อยละ 70

ไม่ผา
่ น
…………….
้ า
ค่าใชจ
่ ย
ผ่าน

หมายเหตุ

ผ่าน 2 แห่ง
( 28.57 %)
…………….
ผ่าน 6 แห่ง
(85.71%)

การบริหารจ ัดการด้านการเงินการคล ัง
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
มาตรการ
มาตรการที่ 3: สร้าง
ิ ธิภาพการ
ประสท
บริหารจ ัดการ
(Efficient
Management)

ต ัวชว้ี ัด
3.1 ร้อยละของหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์
ประเมิน > 4 ต ัว
(มากกว่า ระด ับ B-) จาก
ิ ธิภาพทาง
เกณฑ์ประสท
การเงิน 7 ต ัว

ค่า
เป้าหมาย

ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 60

มาตรการที่ 4:
4.1 ร้อยละของหน่วย
พ ัฒนาการบริหารระบบ บริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ไม่นอ
้ ยกว่า
ี
ี
บ ัญช (Accounting
บ ัญชผา
่ นเกณฑ์ทก
ี่ าหนด ร้อยละ 85
Management)
(อิเล็กทรอนิกส)์
4.2 ร้อยละของหน่วย
บริการทีเ่ ป็นศูนย์
ต้นทุนนาข้อมูลเงินนอก
งบประมาณ
เข้าระบบ GFMIS

ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 30

ผลการประเมิน

14.28 %

100%

100%

หมายเหตุ

ผ่าน 1 แห่ง
(รพ.ห ัวตะพาน)

การบริหารจ ัดการด้านการเงินการคล ัง
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
มาตรการ
มาตรการที่ 5: พ ัฒนา
ั
เครือข่ายและศกยภาพ
บุคลากรด้านการเงิน
การคล ัง (Network &
Capacity Building)

ต ัวชวี้ ัด
5.1 ร้อยละของ
บุคลากรด้านการเงิน
การคล ัง (CFO และ
Auditor) ทีไ่ ด้ร ับการ
ั
พ ัฒนาศกยภาพ

ค่า
เป้าหมาย

มีแผนการอบรม

ผลการประเมิน หมายเหตุ

มีแผนการอบรม

การบริหารจ ัดการด้านการเงินการคล ัง
โรงพยาบาลห ัวตะพาน
ค่า
มาตรการ

ต ัวชวี้ ัด

Small success
ไตรมาส 1

หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน
(Planfin) ทีม
่ ค
ี วามครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์

มาตรการที่ 1:
การจ ัดสรรเงิน
อย่างพอเพียง
(Sufficient
Allocation)

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมี
้ า
รายได้ ≥ ค่าใชจ
่ ย เมือ
่ เทียบก ับ
แผนทางการเงิน (Planfin)

มาตรการ 2:
ติดตามกาก ับ
ด้วยแผนทาง
การเงิน
(Planfin
Management)

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการมี
ผลต่าง ของแผนและผลของ
รายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้
้ า
และค่าใชจ
่ ยสูงกว่าหรือตา
่ กว่า
แผนได้ไม่เกินร้อยละ 5)

เป้าหมาย

ผลการ
ประเมิน

100

100 %

ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 80

100 %

รายได้
19.57%
ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 70

รายจ่าย
4.94%

หมาย
เหตุ

การบริหารจ ัดการด้านการเงินการคล ัง
โรงพยาบาลห ัวตะพาน
มาตรการ

ต ัวชวี้ ัด

มาตรการที่ 3: สร้าง
ิ ธิภาพการบริหาร
ประสท
จ ัดการ (Efficient
Management)

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน > 4 ต ัว (มากกว่า
ระด ับ B-) จาก เกณฑ์
ิ ธิภาพทางการเงิน 7
ประสท
ต ัว
มาตรการที่ 4:
4.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
พ ัฒนาการบริหารระบบ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ี า
บ ัญช ี (Accounting
บ ัญชผ
่ นเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
Management)
4.2 ร้อยละของหน่วยบริการ
ทีเ่ ป็นศูนย์
ต้นทุนนาข้อมูลเงินนอก
งบประมาณ
เข้าระบบ GFMIS

มาตรการที่ 5: พ ัฒนา
ั
เครือข่ายและศกยภาพ
บุคลากรด้านการเงิน
การคล ัง (Network &
Capacity Building)

5.1 ร้อยละของบุคลากรด้าน
การเงินการคล ัง (CFO และ
Auditor) ทีไ่ ด้ร ับการพ ัฒนา
ั
ศกยภาพ

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 60

ผ่าน

B

ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 85
(อิเล็ กทรอนิกส)์

100%

ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 45

100%

ค่าเป้าหมาย

มีแผนการอบรม มีการอบรม

Benchmarking รพ.ห ัวตะพาน
ประชากรทงหมด
ั้
: ประชากร UC
UC ณ
พฤษภาคม 2561

ประชากรทงหมด
ั้
ณ มกราคม
2561

ร้อยละ UC

รพ.ห ัวตะพาน

36,272

45,842

79.12

ั
รพ.มหาชนะชย

40,940

57,176

71.60

รพ.โพธิไ์ ทร

37,055

45,917

80.70

รพ.ไพรบึง

35,947

46,454

77.38

รพ.นิคมคาสร้อย

35,200

48,779

72.16

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

ขนาด

ค่า K

รพ.ห ัวตะพาน

รพช.F2>30,000>60,000

1.25

ั
รพ.มหาชนะชย

รพช.F2>30,000>60,000

1.20

รพ.โพธิไ์ ทร

รพช.F2>30,000>60,000

1.25

รพ.ไพรบึง

รพช.F2>30,000>60,000

1.25

รพ.นิคมคาสร้อย

รพช.F2>30,000>60,000

1.25

จานวนลูกข่าย
……………….
ห ัวตะพาน
= 11
ั
มหาชนะชย
= 16
โพธิไ์ ทร
= 10
ไพรบึง
=7
นิคมคาสร้อย = 10

Benchmarking รพ. ห ัวตะพาน
บุคลากร

หน่วยบริการ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชว่ ั คราว

พรก

พกส

รวม

รพ.ห ัวตะพาน

75

10

15

4

47

151

ั
รพ.มหาชนะชย

67

9

11

2

36

125

รพ.โพธิไ์ ทร

52

13

20

3

55

143

รพ.ไพรบึง

80

9

34

1

32

156

รพ.นิคมคาสร้อย

72

12

6

4

33

130

บุคลากรสาขาหล ัก
แพทย์

ท ันต
แพทย์

ั
เภสชกร

น ักเทคนิค

พยาบาล

กายภาพ

รวม

รพ.ห ัวตะพาน

6

3

4

3

47

3

63

ั
รพ.มหาชนะชย

5

3

6

2

44

2

62

รพ.โพธิไ์ ทร

4

2

4

2

38

2

52

รพ.ไพรบึง

5

2

5

2

52

2

63

รพ.นิคมคาสร้อย

3

4

5

2

36

2

52

หน่วยบริการ

Benchmarking รพ. ห ัวตะพาน
ั ว่ นบุคลากร
สดส

ข้าราชการ

ลจ.ประจา

ลจ.ชว่ ั คราว

พกส

รพ.ห ัวตะพาน

51.02

6.80

10.20

31.97

ั
รพ.มหาชนะชย

55.20

7.20

8.80

28.80

รพ.โพธิไ์ ทร

37.14

9.29

14.29

39.3

รพ.ไพรบึง

51.28

5.77

21.80

21.2

รพ.นิคมคาสร้อย

58.54

9.76

4.88

26.83

หน่วยบริการ

Benchmarking รพ. ห ัวตะพาน

ประมาณการรายร ับจากการจ ัดสรรหล ังห ักเงินเดือน (บาท)
OP+PP+IP
หล ังห ัก VA

CF

HS

รพ.ห ัวตะพาน

35,366,205.47

10,700,000.00

0

ั
รพ.มหาชนะชย

37,249,111.01

4,000,000.00

รพ.โพธิไ์ ทร

45,347,319.97

รพ.ไพรบึง

37,402,366.41

3,000,000.00

รพ.นิคมคาสร้อย

26,905,138.85

3,600,573.68

หน่วยบริการ

-

PP non UC

รวม

436,273.48

46,502,478.95

-

794,030.26

46,043,140.26

4,974,198.01

439,360.38

50,760,878.36
40,402,366.41

-

1,167,036.06

31,672,748.59

รวมเงินร ับโอน รพ (ต.ค.60-พ.ค.61)
หน่วยบริการ

OP

PP

IP

รวม

รพ.ห ัวตะพาน

16,958,166.21

471,849.73

12,604,875.05

30,034,890.99

ั
รพ.มหาชนะชย

15,550,621.79

4,329,045.94

5,653,312.58

25,532,980.31

รพ.โพธิไ์ ทร

28,231,939.86

6,471,237.44

8,836,441.70

43,539,619.00

รพ.ไพรบึง

23,988,909.90

5,709,292.27

7,736,651.88

37,434,854.05

รพ.นิคมคาสร้อย

17,708,034.14

4,217,409.42

4,176,543.04

26,101,986.60

Benchmarking รพ. ห ัวตะพาน
ั ว่ น OP+PP แม่ขา
สดส
่ ย : ลูกข่าย
หน่วยบริการ

แม่ขา
่ ย

ลูกข่าย

ร้อยละ
แม่ขา
่ ย

ร้อยละ
ลูกข่าย

รพ.ห ัวตะพาน

21,482,170.09

8,085,800.00

72.65

27.35

ั
รพ.มหาชนะชย

23,253,992.74

12,918,440.00

64.29

35.71

รพ.โพธิไ์ ทร

24,932,255.23

10,210,282.45

70.95

29.05

รพ.ไพรบึง

16,788,143.96

5,555,880.98

75.13

24.87

16,477,561.16

5,447,882.40

75.15

24.85

71.59%

60.65%

รายจ่ายค่าตอบแทน
ทีใ่ ชเ้ งินบารุง รพ.

หน่วยบริการ

ค่าตอบแทน

28.41%

รพ.นิคมคาสร้อย

รพ.ห ัวตะพาน

14,199,507.00

ั
รพ.มหาชนะชย

11,835,577.94

รพ.โพธิไ์ ทร

11,529,704.88

รพ.ไพรบึง

10,080,846.00

รพ.นิคมคาสร้อย

11,397,028.00

Benchmarking รพ.ห ัวตะพาน

Liquid Index

StatusIndex

SurviveIndex

Risk Scoring

สถานการณ์การเงินการคล ัง(30 พฤษภาคม 61)

รพ.ห ัวตะพาน

0.97 0.84

0.63

-866,329.33

10,889,455.46 3

1

0

4

ั
รพ.มหาชนะชย

1.00 0.87

0.61

-132,989.34

1,398,969.56 3

1

0

4

รพ.โพธิไ์ ทร

2.34 2.14

1.95

18,349,860.13

9,141,583.94 0

0

0

0

รพ.ไพรบึง

3.26 3.09

2.77

29,822,510.30

8,969,149.13 0

0

0

0

11,154,408.81

9,799,382.23 0

0

0

0

Org

CR

QR

Cash

รพ.นิคมคาสร้อย 1.66 1.55 1.34

NWC

NI+Depleciation

Benchmarking รพ.ห ัวตะพาน
ข้อมูลบริการ(ตค.-พ.ค.61)
หน่วยบริการ

IP(AN)

OP Visit

SumAdjRW

รพ.ห ัวตะพาน

2,614

73,087

1,740.33

0.67

ั
รพ.มหาชนะชย

2,642

65,966

1,466.62

0.56

รพ.โพธิไ์ ทร

2,144

50,410

1,473.00

0.69

รพ.ไพรบึง

2,017

57,326

1,313.23

0.65

รพ.นิคมคาสร้อย

1,940

52,883

1,158.00

0.60

่ เท่านนไม่
่ อ
ทีม
่ า หมายเหตุ เฉพาะข้อมูลทีส
่ ง
ั้
ใชข
้ มูลในระบบบริการ
ข ้อมูล IPD http://eclaim.nhso.go.th
ข ้อมูล OPD https://hdcservice.moph.go.th

CMI

่ ข้อมูล (ต.ค.60-พ.ค.61) http://eclaim.nhso.go.th
ความท ันเวลาในการสง
่ ท ันเวลา
สง

่ ชา้
สง

ร้อยละท ันเวลา

ร้อยละ ชา้

รพ.ห ัวตะพาน

2,622

-

100

-

ั
รพ.มหาชนะชย

1,919

2

99.90

0.10

รพ.โพธิไ์ ทร

2,402

1

99.96

0.04

รพ.ไพรบึง

2,032

30

98.55

1.45

รพ.นิคมคาสร้อย

1,798

3

99.83

0.17

หน่วยบริการ

Planfin256108

หัว ตะพาน

มหาชั ยชนะ

โพธิ์ ไทร

ไพรบึง

นิคมคาสร้อย

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

รายได้คา่ รักษาเบิกต้นสั งกัด

81,405.00

0

5,443.00

0.00

28,600.00

รายได้คา่ รักษา อปท.

1,955,797.39

401,808.13

454,524.77

501,213.60

405,833.27

รายได้คา่ รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชี กลาง

9,548,040.14

3,626,978.87

2,389,037.83

2,296,329.34

4,457,594.81

รายได้ประกันสั งคม

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

รายได้คา่ รักษาและบริการอืน่ ๆ

4,521,573.01

3,120,236.11

1,729,418.60

2,666,410.85

3,011,383.09

รายได้งบประมาณส่ ว นบุคลากร

19,889,110.00

20,484,134.68

13,638,331.93

21,002,274.51

25,556,570.00

รายได้อนื่

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

หัว ตะพาน

มหาชั ยชนะ

โพธิ์ ไทร

ไพรบึง

นิคมคาสร้อย

ต้นทุนยา

7,861,541.25

6,471,358.53

5,160,504.59

5,110,668.91

3,787,745.45

ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใ ช่ ยาและวั สดุการแพทย์

2,266,418.44

1,976,561.09

1,772,777.47

1,166,872.45

881,637.06

ต้นทุนวั สดุทนั ตกรรม

212,508.19

360,881.40

246,225.13

177,102.43

329,060.00

ต้นทุนวั สดุวิ ทยาศาสตร์การแพทย์

3,062,666.00

2,543,416.50

1,629,480.46

1,785,081.20

1,192,250.20

เงินเดือนและค่าจ้างประจา

20,103,350.00

21,134,109.68

13,638,331.93

21,019,524.51

26,892,833.33

ค่าจ้างชั่ ว คราว

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

ค่าใช้ จ่ายบุคลากรอืน่

2,153,218.11

1,952,787.38

1,168,356.75

1,435,887.05

1,866,859.30

ค่าใช้ สอย

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

วั สดุใ ช้ ไป

4,690,736.40

2,589,118.10

2,869,754.78

2,040,061.83

974,983.60

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

3,533,205.21

2,904,163.00

5,430,789.76

3,429,530.47

3,953,550.21

หนี้สู ญและสงสั ยจะสู ญ

248,088.55

201,337.00

852.82

255,954.97

178,224.75

ค่าใช้ จ่ายอืน่

5,261,077.30

392,462.77

1,886,770.00

2,547,972.28

5,629,851.50

รวมค่าใช้จา่ ย

80,483,884.17

61,358,436.97

55,910,373.62

57,241,676.33

63,253,389.05

ร้อยละส่วนต่างแผนรวมค่าใช้จา่ ย

4.94

4.63

3.74

3.27

-8.09

ื่ ชม/ปัญหาอุปสรรค
ข้อชน
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
ความสาเร็จในการดาเนินงาน

ไม่มห
ี น่วยบริการทีป
่ ระสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7
ปัญหาอุปสรรค

ภาระค่าใชจ่้ ายค่าตอบแทนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด ้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบต
ั งิ าน
ให ้กับหน่วยบริการในสงั กัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544
(ฉบับที่ 11 , 12) พ.ศ. 2559 อาจสง่ ผลต่อสภาพคล่อง
และภาวะวิกฤติทางการเงิน

ผลการตรวจสอบคุณภาพบ ัญช ี รพ.ห ัวตะพาน
1. การบันทึกลูกหนีต
้ า่ กว่าความเป็ นจริง ทาให ้การวิเคราะห์สถานการณ์
การเงินการคลังคลาดเคลือ
่ น ให ้ทบทวน ตรวจสอบการบันทึกลูกหนี้
2. การบันทึกรับรู ้รายได ้คลาดเคลือ
่ นเมือ
่ เทียบกับ ข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในระบบ
่
Hosxp และการบันทึกรับรู ้ไม่เป็ นไปตามนโยบาย เชน
ิ ธิชาระเองบันทึกตา่ กว่าทีเ่ กิดรายได ้จริง
1.1 สท
ิ ธิจา่ ยตรงกรมบัญชก
ี ลางบันทึกสูงกว่าทีเ่ กิดจริง
1.2 สท
ิ ธิ UC บันทึกสูงกว่าทีเ่ กิดจริง
1.3 สท
ิ ธิ พรบ.รถ ไม่บน
1.4 สท
ั ทึกตามนโยบาย
ิ )
3. บันทึกรับเงินตามจ่ายแรงงานต่างด ้าวเป็ นรับฝาก(เป็ นหนีส
้ น
4. การบันทึกรับรู ้เงินกองทุน UC OP PP ไม่เป็ นไปตามนโยบาย ทาให ้จาก
การตรวจสอบเบือ
้ งต ้นมียอดเงิน 1.93 ลบ. ทีย
่ ังไม่ได ้จัดสรรแม่ขา่ ยลูกข่าย
แต่บญ
ั ชเี งินรับฝากกองทุน UC ไม่มเี งินยอดนีป
้ รากฎ
ิ ธิ UC ตามจ่ายในจังหวัด ไม่เป็ นไปตามนโยบายมี
5. การบันทึกค่ารักษาสท
ผลทาให ้ทุนสารองสุทธิตา่ เกินจริง และ NI เป็ นลบสูงเกินจริง
6. มีการเงินนอกระบบมาชาระหนีก
้ ารค ้าในระบบทาให ้หนีบ
้ างรายการต ้อง
ปรับปรุงออกรับรายได ้รับบริจาค

ื่ ชม รพ.ห ัวตะพาน
ข้อชน
ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ผูบ
้ ริหาร และทีมงาน มีความเข้มแข็ง มุง
่ มน
่ ั มี Vision
ั
Mission Core Value และ Strategic Plan ทีช
่ ดเจน
“โรงพยาบาลเป็นมิตร ประชาชนศร ัทธา : CARE TRUST”

1. ร้อยละของหน่วยงานทีม
่ ก
ี ารนาด ัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช ้ (ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 60)
2. อ ัตราการคงอยูข
่ องบุคลากรสาธารณสุข
(Retention Rate) (ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 85)
ั ัดฯผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
3. ร้อยละของหน่วยบริการในสงก
(ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90)
้ื ร่วมของยา เวชภ ัณฑ์ไม่ใชย
่ า ว ัสดุวท
4. ร้อยละของการจ ัดซอ
ิ ยาศาสตร์ และ
ว ัสดุท ันตกรรม (ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 20)
ั ัดฯมีระบบการตรวจสอบภายใน
5. ระด ับความสาเร็ จของหน่วยงานในสงก
ี่ งระด ับจ ังหว ัด
ควบคุมภายใน และบริหารความเสย
6. ระด ับความสาเร็ จของการพ ัฒนาคุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ PMQA
(ระด ับ 5 ร้อยละ 60)
ั ัดฯ มีคณ
7. ร้อยละของโรงพยาบาลสงก
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการร ับรอง HAขน
ั้ 3
(รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่นอ
้ ยกว่า ร้อยละ 80)
8. ร้อยละของหน่วยบริการทีป
่ ระสบภาวะวิกฤติการเงิน
(Risk7 ไม่เกินร้อยละ 6)

“มุกศรีโสธรเจริญราชธานี”

