
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

จังหวัดอ านาจเจริญ 

โดย 
นายแพทยธ์รีะพงษ ์ แก้วภมร 

รองประธานคณะ 3 



3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคน 
ด้านสาธารณสุข 

ประเด็นที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของการท างาน   
                (Happinometer) ไปใช ้
ประเด็นที่ 2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) 
 



การด าเนินงาน ปี 61 
1. มีค าสั่งคณะท างานด้านการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 

(Happy MOPH) โดยมี ผอ.รพช. หัวตะพานเป็นประธาน
ในการขับเคลื่อนงานภายใต้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

2. มีหน่วยงานที่น าดัชนีความสุขของบุคลากร 
(Happinometer) ไปใช้ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาความสุข
ของคนท างาน จ านวน 9 หน่วยงาน จาก 15 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 60 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
1. ขอให้ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานระดับ                 
จังหวัด โดยก าหนดวัตถปุระสงค์ในเร่ืองการน าผล                     
จากการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer ไปใช้ 
2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อน                   
Happy MOPH ในภาพจังหวัด 
3. ผู้ที่ผ่านการอบรมนักสร้างสขุ ควรมีการขยายผล               
สร้างครู ข ในจังหวัด 

ประเด็นที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของการท างาน  
               (Happinometer) ไปใช้  (ร้อยละ 60) 



  ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
อัตราการสูญเสียบุคลากร 

ป ี อ านาจเจริญ 

2558 1.15 

2559 0.81 

2560 0.46 

การด าเนินงานปี 2561 

อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) 
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60  

ประเภทบุคลากร 

จ านวน
บุคลากร 

ณ 1 ต.ค.60 
  

อัตราการคงอยู่ 

จ านวนบุคลากร 
 ณ 31 ธ.ค.60 

อัตราการคงอยู่  
ร้อยละ 

ข้าราชการ 1,257 1,256 99.76 
พนักงานราชการ 55 55 100.00 
ลูกจ้างประจ า 94 92 97.87 
ลูกจ้างชั่วคราว 693 682 98.41 
พกส. 205 203 90.22 

รวม 2,304 2,288 99.31 

ประเด็นที่ 2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) 



ประเด็นที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสด ุ
               ทันตกรรม 
ประเด็นที่ 5 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
              มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับ 
              จังหวัด 
ประเด็นที่ 6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA )  
              ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประเด็นที่ 7 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
               มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 
  
 

3.2 ระบบธรรมาภบิาลและ 
องค์กรสุขภาพ 



 
 
 
 

  
 
 
  
 

  

                   
  

 
 
 

ประเมินเฉพาะหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมร้อยละ 90 

หน่วยงานในสังกัด สสจ.อ านาจฯ  (15 หน่วยงาน) 
(สสจ.1/ รพท.1 / 
รพช. 6/สสอ.7) 

ไตรมาส 1 (EB4-6 ) ระดับ 3-5          

 สถานการณ์ เป้าหมาย ป ี2561  กลไก /มาตรการ  

ประเด็นที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (เป้าหมาย : 90%) สตป. 
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ผลการด าเนินงาน จุดเด่นของจังหวัด โอกาสในการพัฒนา ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 

รอบไตรมาสที่  1  หน่วยงาน 
ผ่านเกณฑ์ 

 ระดับ  3   /10  แห่ง 
ร้อยละ 66.67 

ระดับ  5 /5  แห่ง 
ร้อยละ 33.33 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ในการควบคุม 
ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

2.  มีหน่วยงานต้นแบบ  และครู ก . 
    - รพช. เสนางคนิคม   
    - สสอ.ลืออ านาจ  
ให้กับหน่วยงานอื่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       
     

1.บูรณาการความร่วมมือ
ขับเคลื่อนกับงานอ่ืนๆ 
2.สร้างการรับรู้เชิงบวกจาก
การแบบส ารวจความคิดเห็น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน/
ภายนอก             

เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์  (EBIT)  
    สสจ + รพท. ผ่านเกณฑ์  ITA  
                    ระดับสูงมาก  
- สสจ.+รพท. คะแนน ร้อยละ 84.10 

(ประเมินโดย รร.นายร้อยต ารวจ) 
- รพช./สสอ. ผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 85  ทั้ง  

5 แห่ง (โดยผู้ตรวจประเมิน    ระดับ  เขต)  

ขับเคลื่อนงานตามมาตรการ 3 ป 1ค 
    1 ปลุกและปลูกจิตส านึก (ระเบิดจากข้าง

ใน : เน้นผู้น าองค์กรเป็นต้นแบบ) 
    2 ป้องกัน 
    3 ปราบปราม 
    4 สร้างเครือข่าย(ระดับพื้นที่) 

ประเด็นผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีท่ีผ่านมา  ( EB 6  ) ไม่สอดคล้องกับการ
น าไปวางแผนปรับปรุงในปัจจุบัน  
 



ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั 

จังหวัดมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามแผนการจัดซื้อ  

ประเภท 
ซื้อร่วมเขต
(รายการ) 

ซื้อร่วมจังหวัด(รายการ) 

 ยา √(134) √ (331) 

 วัสดุการแพทย์    √(45) 
 วัสดุทันตกรรม √(17) √ (9) 
 วัสดุวิทยาศาสตร์ √(123) √(19)  

 วัสดุ X-ray     

ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม  



รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 Q1ปี 2561 

มูลค่า(ลบ.) 
ร้อยละ 
ซื้อร่วม 

มูลค่า(ลบ.) 
ร้อยละ 
ซื้อร่วม 

มูลค่า(ลบ.) 
ร้อยละ 
ซื้อร่วม 

ยา 36.92 25.34 60.96 45.21 17.17 44.71 

วมย. 1.77 29.39 17.21 18.24 9.06 39.4 

 - การแพทย์ 1.22 40.16 4.03 7.81 2.38 20.87 

 - ชันสูตร 0.48 19.13 11.26 29.98 6.5 58.26 

 - ทันตกรรม 0.06 14.43 1.92 38.14 0.19 43.25 

 - เอกซเรย์ CR CR CR CR CR CR 

รวม 38.69 25.50 78.18 34.11 26.23 42.72 

เปรียบเทียบการจัดซื้อร่วมภาพรวม 2559-61(1Q)  จ.อ านาจเจริญ 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.61 

ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม  



เปรียบเทียบการจัดซื้อร่วมภาพรวม 2559-61(1Q)  จ.อ านาจเจริญ 
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รอ้ยละซือ้รว่ม มลูคา่(ลบ.) 

ยา วมย. 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.61 

ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม  



เปรียบเทียบร้อยละการจัดซื้อร่วม ภาพรวม ราย รพ.ปี 61(Q1) 

 -
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ปทุมราชวงศา เสนางคนิคม พนา ลืออ านาจ หัวตะพาน ชานุมาน อ านาจเจริญ รวม เขต ประเทศ 

 79.99  

 67.85   65.66  
 60.43  

 44.70  
 40.59  

 35.29  

 42.72  

 32.03   29.99  
25% 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ.61 

ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม  



ข้อชื่นชม 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
                  วัสดุการแพทย์ เริ่มจัดท าราคาอ้างอิงปี 2558 – ปัจจุบัน  
  มีจ านวนทั้งหมด 45 ราย โดยการจัดท าราคาอ้างอิงโดยใช้ราคาต่ าสุดที่ซื้อได้ในจังหวัด ท าให้ ขณะนี้
โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งไม่สามารถจัดซื้อได้ในบางรายการ 
   เสนอให้ทบทวนราคาอ้างอิง โดยจัดท าเป็นรูปแบบ คณะท างานหรือคณะกรรมการ ควรมี
การต่อรองราคา โดยใช้ปริมาณภาพรวมจังหวัดทั้งนี้เพื่อให้มีอ านาจต่อรองและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ รวมถึงให้มีการสื่อสาร ให้หน่วยจัดซื้อทุกโรงพยาบาลทราบเพื่อให้การรายงานถูกต้องและเป็น
แนวทางเดียวกัน  
       

       ผลงานการซื้อร่วม เพ่ิมขึ้นทุกปี จากปี 2559 – 2561(ไตรมาส 1) 
       ร้อยละ25.50,34.11 และ 44.71 ตามล าดับ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
       ร้อยละ25)รวมถึงผลงานระดับเขตและระดับประเทศ 
 

ประเด็นที่ 4 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม  



ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 

ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไข
ทุกประเด็น 

ประเด็นการ 
ตรวจราชการ 

ที่มุ่งเน้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นที่ 5 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจงัหวัด 



หน่วยรับตรวจ 

สสจ. 

อ านาจเจริญ 

รพท. 

อ านาจเจริญ 

รพช. 

หัวตะพาน 

ประเด็นที่ 5 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจงัหวัด 



ระดับความส าเร็จ ผลส าเร็จ 
1. สรุปผลการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ความเสี่ยงที่ส าคัญ) 
      - การติดตามข้อทักท้วง 

- ประเด็นความเสี่ยงส าคัญ 
     ลูกหนี้เงินยืม        สสจ. มีสัญญาเงินยืมค้างนานเกิน
ก าหนด 
     ด้านพัสดุ       รพ.หัวตะพาน บันทึกในระบบ e-GP   
ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน  
   - หน่วยรับตรวจ มีการรายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วง 
ครบทุกหน่วยงาน 

2. การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

- ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุม
ทุกระดับ ทุกกิจกรรมและทุกหน่วยงาน ตามที่
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ประเด็นที่ 5 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจงัหวัด 



ระดับความส าเรจ็ ผลส าเร็จ 

3. การประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 5 มิต ิ

- รพท.อ านาจเจริญ  และ รพช.หัวตะพาน มีการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 5 มิติ ทุกมิติไม่พบจุดอ่อน ผ่านการประเมิน 80% 

4. มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้  
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

- ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ไม่พบหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

5. ระบบการตรวจสอบ
ภายในภาพรวมของจังหวัด  

- สามารถขับเคลื่อนระบบการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
- มีระบบติดตามการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบ 
- มีระบบติดตามรายงานการแก้ไขข้อทักท้วง จากการตรวจสอบภายใน ท าให้
รายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วงครบทุกหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที่ 5 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจงัหวัด 



ประเด็นที่ 6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA ) ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  PA 11   

สตป.29  

ผลการด าเนินงาน จุดเด่นของจังหวัด โอกาสในการพัฒนา เร่ืองที่รับประสานกับส่วนกลาง 

• มีคณะท างานระดับ
อ าเภอ , จังหวัด 

• ท า OP ทุกแห่ง   
•  สสอ.เป้าหมาย  7 แห่ง  

ด าเนินการ พัฒนา  
  หมวด 1 , 5 
   อยู่ระดับ 3 

• มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ PMQA ในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐร่วมกับ
จังหวัด ในปี 2559 หมวด 2 ปี 2560 หมวด 3 

• สร้างความตระหนักรู้และการ

ประยุกต์ใช้เกณฑ์ PMQA 

ส าหรับทีมน า และ เครือข่าย

ระดับอ าเภอ 

• ให้ส่วนกลางมาติดตามสนับสนุน
ในพื้นที่ ในลักษณะ Site Visit   
ในพื้นที่ร่วมกับผู้ประสาน/    
ตรวจรับรองระดับเขต      

• เน้นกระบวนพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

• 2561  เสนอขอรับรางวัล PMQA Award  
ระดับประเทศ  หมวดที่ 1 การน าองค์กร  
 

• ด าเนินการ : สสจ. สสอ.      ทุกแห่ง 

1.สนง.สสอ. ท า PA กับ  
   นพ.สสจ.อ านาจเจริญ และมีการ      
   Ranking  ปีละ 2 รอบ 
2.มอบหมาย พญ.บุศณี มุจรินทร์   
   เป็น PM  ติดตาม สนับสนุนและ     
   รายงานทุกเดือน 
3.จัดท าค าสั่ง PMQA จังหวัด/ สนง. 
   สสอ.และ(นางอัญชลี หน่อแก้ว) 
   Core หลักร่วมกับ ศาลากลางจังหวัด 

จังหวัดอ านาจเจริญ มีผลงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA Award  ระดับประเทศ 2 ปี
ติดต่อกัน  
2559  PMQA Award  ระดับประเทศ  

 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
2560 PMQA Award  ระดับประเทศ หมวดที่ 3      

การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

 สถานการณ ์ เป้าหมาย ป ี2561  กลไก /มาตรการ  



ผลการด าเนินงาน จุดเด่นของจังหวัด โอกาสในการพัฒนา เร่ืองที่รับประสานกับส่วนกลาง 
  1. พัฒนาสมรรถนะทีมพี่เลี้ยงที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติม  

2. สร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสารในการจัดท า
แผนพัฒนา เชื่อมโยงประเด็นส าคัญให้ครอบคลุม 

3. การประเมินรับรองมาตรฐาน LA เพื่อสนับสนุนการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 

4. การสร้าง ขยาย ทีมพี่เลี้ยง ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ ฤ ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน 

• งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของระบบบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน  ระบบ
โครงสร้าง/สาธารณูปโภคไฟฟ้า  ระบบประปา / 
สิ่งแวดล้อม (ENV) ในทุกโรงพยาบาลที่ขยายการ
บริการเพิ่มขึ้น 

  
 
 
   
            
    
          
                
 
 
 
 
 

 สถานการณ ์ เป้าหมาย ปี 2561  กลไก /มาตรการ  

รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุมคีณุภาพมาตรฐานผา่นการรบัรอง HA ข ัน้ 3 ประเด็นที่ 7 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ 
         มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

PA12 
สตป.30 

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

 
   

รพท. : 1 แห่ง รพท.อ านาจเจริญ ผ่าน ร้อยละ 100 
           หมดอายุการรับรอง 25 มกราคม 2562รพช. : 6 แห่ง ผ่านการรับรอง 6 แห่ง 
ร้อยละ 100 
 รอประกาศผลการรับรอง 1 แห่ง  
           รพ.ปทุมราชวงศา 
 หมดอายุการรับรองปี 2561 จ านวน 4 แห่ง 
          หัวตะพาน รอวันก าหนดเยี่ยม 
          พนา 23 ก.ค.61 ชานุมาน 10 ส.ค.61 และเสนางคนิคม 22 ธ.ค.61 
หมดอายุ ปี 62 จ านวน 1 แห่ง 
          รพ.ลืออ านาจ 8 ก.ย.62        

รับรองซ้ ารักษาสถานภาพ จ านวน 4 แห่ง  
          หัวตะพาน 
          พนา  
         ชานุมาน  
         เสนางคนิคม 
   
   

1. จัดงบฯ เพื่อพัฒนา QLN ปีละ 50,000 บาท  ด าเนินการแล้ว    
2 ครั้ง 

2. การสนับสนุนจากหน่วยงานหลัก เพื่อสร้างขวัญ  และก าลังใจ      
     ในการด าเนินงาน 
3. แผนการตรวจเยี่ยม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
    โดย Node QLN ปทุมราชวงศา 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลด าเนินการเอง 

- รพท. / รพช ผ่านการรับรอง
คุณภาพ HA   
ทุกแห่งร้อยละ 100 

• ผู้น าสูงสุดขององค์กรสนับสนุน 

• การเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง(Quality 
Learning Network : QLN) 

• มีส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดประสานงาน       
มีผู้จัดการเครือข่ายและ QRT หลักจากสหวิชาชีพ 
จ านวน 10 คน ช่วยกันในการพัฒนากระบวนการ
คุณภาพ HA 

การเรียนรู้คุณภาพ HA เครือข่าย QLN ปทุมราชวงศา 
รับตรวจราชการและนิเทศงาน มาตรฐานคุณภาพ HA 



3.3 การบริหารจัดการด้านการเงิน 
การคลังสุขภาพ 

ประเด็นที่ 8 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 



มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หมายเหต ุ
Small success     
ไตรมาส 1 

หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน 
(Planfin) ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ ์

100 ร้อยละ 100 

มาตรการที่ 1:  
การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง (Sufficient 
Allocation)  

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมี
รายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบ
กับแผนทางการเงิน (Planfin) 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

มาตรการ 2: ติดตาม
ก ากับด้วยแผนทาง
การเงิน (Planfin 
Management) 

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการมี
ผลต่างของแผนและผลของ
รายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้
และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่า
แผนได้ไม่เกินร้อยละ 5)  

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

รายได้ 0 %      
(ไม่ผ่าน) 

ค่าใช้จ่าย 71.42%  
(ผ่าน) 

   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดอ านาจเจริญ 

ประเด็นที่ 8 ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSoxPfGwMcCFUGJGgodVD8I5Q&url=https://miltonkeynescouncil.wordpress.com/2015/06/19/working-together-in-cooperation-will-improve-lives/&ei=iXHaVbTAIcGSatT-oKgO&psig=AFQjCNHW1nTwMEJ6roOmL7rKyEuBJIPLgQ&ust=1440465597508497


มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
มาตรการ 3: สร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Efficient 
Management) 

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน > 4 ตัว 
(มากกว่า ระดับ B-) จาก
เกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน 7 ตัว 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

        100% 

มาตรการที่ 4: พัฒนาการ
บริหารระบบบัญชี 
(Accounting 
Management) 

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่มีคุณภาพบัญชผี่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

(อิเล็กทรอนิกส์) 

100%   

4.2 ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่เป็นศูนย์ต้นทนุน าข้อมูลเงิน
นอกงบประมาณเข้าระบบ 
GFMIS 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

14.28% 

(ไม่ผ่าน) 

  

   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดอ านาจเจริญ 

ประเด็นที่ 8 ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
มาตรการ 5: พัฒนา
เครือข่ายและศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง (Network & 
Capacity Building) 
  

5.1 ร้อยละของบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง 
(CFO และ Auditor) ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

มีแผนการอบรม มีแผน   

   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดอ านาจเจริญ 

ประเด็นที่ 8 ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

Small success 
 ไตรมาส 1 

หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin)   
ทีม่ีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 

100 100 เฉพาะ รพ.
อ านาจเจริญ 

มาตรการที่ 1:  
การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง (Sufficient 
Allocation)   

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีรายได้ ≥ 
ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน 
(Planfin) 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

100 เฉพาะ รพ.
อ านาจเจริญ 

 

มาตรการ 2: ติดตาม
ก ากับด้วยแผนทาง
การเงิน (Planfin 
Management) 

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่าง     
ของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 
(รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่าแผน
ได้ไม่เกินร้อยละ 5)  

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

รายได้ เกินแผน 
14.02% (ไม่
ผ่าน) 

รายจ่าย เกินแผน
1.09% (ผ่าน) 

เฉพาะ รพ.
อ านาจเจริญ 

   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั รพ.อ านาจเจรญิ 

ประเด็นที่ 8 ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

หมายเหต ุ

มาตรการ 3: สร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ (Efficient 
Management) 

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์    
ประเมิน > 4 ตัว (มากกว่า ระดับ B-) จาก 
เกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 ตัว 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ผ่าน 5 ตัว 

(B) 

เฉพาะ รพ.
อ านาจเจริญ 

มาตรการที่ 4: พัฒนาการบริหาร
ระบบบัญชี (Accounting 
Management) 

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
บัญชีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

(อิเล็กทรอนิกส์) 

95.65% เฉพาะ รพ.
อ านาจเจริญ 

4.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็นศูนย ์
ต้นทุนน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณ 
เข้าระบบ GFMIS 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

100% เฉพาะ รพ.
อ านาจเจริญ 

   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั รพ.อ านาจเจรญิ 
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มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน หมายเหต ุ

มาตรการ 5: พัฒนาเครือข่ายและ
ศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง 
(Network & Capacity Building) 
  

5.1 ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินการคลัง 
(CFO และ Auditor) ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

มีแผนการ
อบรม 

มีแผน เฉพาะ รพ.
อ านาจเจริญ 

   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั รพ.อ านาจเจรญิ 
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Benchmarking รพ.อ านาจเจริญ 
                                  บุคลากร 

หน่วยบริการ ข้าราชการ ลจ.ประจ า ลจ.ชั่วคราว พรก. พกส. รวม 

รพ.อ านาจเจริญ 431  36 129 23 299 918  

รพ.มุกดาหาร 459 59 270 45 182 1,015 
รพ.ยโสธร 512 64 254 38 220 1,088 

บุคลากร 
สาขาหลัก 

แพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิค พยาบาล กายภาพ รวม 

รพ.อ านาจเจริญ 50 7 21 10 324 9 421 

รพ.มุกดาหาร 41 9 22 10 381 7 470 
รพ.ยโสธร 38 14 29 13 317 4 415 
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Benchmarking รพ.อ านาจเจริญ  
                                    บุคลากร 

แพทย ์
เฉพาะทาง 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม เด็ก รวม 

รพ.อ านาจเจริญ 5 8 4 3 20 

รพ.มุกดาหาร 5 6 9 4 24 

รพ.ยโสธร 3 11 7 5 26 

สัดส่วนบุคลากร ข้าราชการ ลจ.ประจ า ลจ.ชั่วคราว พกส. 

รพ.อ านาจเจริญ 46.95 3.92 14.05 32.57 

รพ.มุกดาหาร 45.22 5.81 26.60 17.93 

รพ.ยโสธร 47.06 5.88 23.35 20.22 
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Benchmarking รพ.อ านาจเจริญ 
                  ประชากร UC  : ประชากรทั้งหมด  

ประชากร 1 เม.ย. 60  
จ านวนลูกข่าย 

อ านาจเจริญ = 23 
มุกดาหาร    = 22 
ยโสธร        = 22 

คน 

 100,366   104,422  
96,403 

 137,532  
 149,352  

136,991 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

 160,000

อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร 
pop UC ALL pop

69.91% 72.97% 
70.37% 
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Benchmarking  รพ.อ านาจเจริญ   
ประมาณการรายรับจากการจัดสรรหลังหักเงินเดือน(บาท) 

 128,625,470.00   123,131,001.70  

 184,579,608.16  

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 140,000,000.00

 160,000,000.00

 180,000,000.00

 200,000,000.00

รพ.อ านาจเจริญ รพ.มุกดาหาร รพ.ยโสธร 

OP,PP,IP ก่อนหัก VA 
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Benchmarking  รพ.อ านาจเจริญ   
ประมาณการรายรับจากการจัดสรรหลังหักเงินเดือน(บาท) &  รับโอนเงิน 

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 140,000,000.00

 160,000,000.00

 180,000,000.00

รพ.อ านาจเจริญ รพ.มุกดาหาร รพ.ยโสธร 

 121,611,462.00   113,691,003.52  

 174,143,290.79  

 78,656,785.55  
 69,807,863.36  

 80,301,901.81  

จัดสรร หลังหัก VA รับโอน 

OP,PP,IP หลังหัก VA & รับโอนเงิน 

100% 100% 
100% 64.6

7% 
61.4
0% 

46.1
1% 
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Benchmarking รพ.อ านาจเจริญ   
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร(OP,PP,IP,CF,HS,PP NON UC) บาท & รับโอนเงิน 

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 140,000,000.00

 160,000,000.00

 180,000,000.00

 200,000,000.00

รพ.อ านาจเจริญ รพ.มุกดาหาร รพ.ยโสธร 

 127,467,976.00   123,131,001.70  

 184,579,608.16  

 84,513,299.55  
 69,807,863.36  

 80,301,901.81  

จัดสรร 61 รับโอน  

66.30% 56.69% 43.50% 
100% 100% 100% 
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Benchmarking รพ.อ านาจเจริญ   
ประมาณการรายรับ IP 61 & รับโอน IP 61 (บาท) 

 -

 20,000,000.00

 40,000,000.00

 60,000,000.00

 80,000,000.00

 100,000,000.00

 120,000,000.00

 140,000,000.00

รพ.อ านาจเจริญ รพ.มุกดาหาร รพ.ยโสธร 

 77,792,024.90  
 71,299,458.53  

 127,497,851.41  

 24,184,808.05   27,416,318.37  
 33,656,462.43  

จัดสรร IP 61 รับโอน IP 61 

100% 100% 100% 

31.08% 38.45% 26.39% 
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Benchmarking รพ.อ านาจเจริญ   
สัดส่วน  OP+PP  แม่ข่าย  :  ลูกข่าย 

รพ.อ านาจเจริญ รพ.มุกดาหาร รพ.ยโสธร 

แม่ข่าย 66.27 60.54 53.18

ลูกข่าย 33.73 39.46 46.82
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เปรียบเทียบแผนผล รายได้และค่าใช้จ่าย 256104 

ที่มา  :  //hfo61.cfo.in.th 

หนว่ยบริการ (รพท.) แผน ผล ส่วนตา่ง ร้อยละ แผน ผล ส่วนตา่ง ร้อยละ

อ านาจเจริญ 242,225,000.00 276,178,032.03 33,953,032.03 14.02 231,883,333.33 234,414,631.15 2,531,297.82 1.09

มกุดาหาร 252,818,710.43 263,130,549.11 10,311,838.68 4.08 243,083,675.47 254,894,325.22 11,810,649.75 4.86

ยโสธร 250,484,366.67 274,199,122.17 23,714,755.50 9.47 264,044,533.33 274,973,146.00 10,928,612.67 4.14

รายได้รวม 256104 คา่ใช้จา่ยรวม 256104
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ล้านบาท 

เปรียบเทียบส่วนต่างแผนผล รายได้และค่าใช้จ่าย Planfin256104 

ที่มา  :  //hfo61.cfo.in.th 

อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร 

ส่วนต่างรายได้ 33,953,032.03 10,311,838.68 23,714,755.50

ส่วนต่างค่าใช้จ่าย 2,531,297.82 11,810,649.75 10,928,612.67
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เปรียบเทียบร้อยละแผนผล รายได้และค่าใช้จ่าย  
Planfin256104 

ที่มา  :  //hfo61.cfo.in.th 

% 

อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร 

ร้อยละรายได้ 114.02 104.08 109.47

ร้อยละค่าใช้จ่าย 101.09 104.86 104.14

114.02 

104.08 

109.47 

101.09 

104.86 104.14 

90.00

95.00
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เปรียบเทียบ ผลรายได้ Planfin256104 (รพท.) 

ที่มา  :  
//hfo61.cfo.in.th 

อ านาจเจริญ มกุดาหาร ยโสธร

รายได้ UC 88,268,847.54 72,933,714.87 87,922,685.80

รายได้จาก  EMS 121,700.00 381,550.00 242,000.00

รายได้คา่รักษาเบิกต้นสงักัด 849,759.00 675,572.50 1,193,063.00

รายได้คา่รักษา อปท. 4,839,684.00 4,430,711.02 5,886,467.49

รายได้คา่รักษาเบิกจา่ยตรงกรมบญัชีกลาง 41,038,291.00 34,438,975.28 35,263,273.54

รายได้ประกันสงัคม 6,320,286.20 13,208,330.66 14,079,152.86

รายได้แรงงานตา่งด้าว 60,187.00 202,993.75 189,772.00

รายได้คา่รักษาและบริการอ่ืน ๆ 26,512,751.96 39,979,539.46 21,215,785.16

รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 65,217,939.46 72,864,164.88 82,477,936.94

รายได้อ่ืน 9,488,937.96 11,233,567.87 11,919,646.70

รายได้งบลงทนุ 33,459,647.91 12,781,428.82 13,809,338.68

รวมรายได้ 276,178,032.03 263,130,549.11 274,199,122.17
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เปรียบเทียบ ผลค่าใช้จ่าย Planfin256104 (รพท.) 

ที่มา  :  
//hfo61.cfo.in.th 

อ านาจเจริญ มกุดาหาร ยโสธร

ต้นทนุยา 36,314,694.92 40,445,448.06 42,504,194.58

ต้นทนุเวชภัณฑ์มิใชย่าและวสัดกุารแพทย์ 15,226,017.60 16,148,338.40 12,653,979.55

ต้นทนุวสัดทุนัตกรรม 27,236.40 826,677.54 333,891.30

ต้นทนุวสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,424,613.69 7,233,821.80 5,551,887.50

เงินเดือนและคา่จ้างประจ า 65,217,939.46 72,864,164.88 82,487,531.83

คา่จ้างชัว่คราว 16,913,750.88 18,062,598.18 16,738,592.33

คา่ตอบแทน 34,444,024.62 39,978,205.90 45,647,601.73

คา่ใช้จา่ยบุคลากรอ่ืน 5,047,593.45 5,083,501.86 5,891,935.21

คา่ใช้สอย 19,960,277.92 12,771,348.25 15,730,184.40

คา่สาธารณูปโภค 6,589,174.59 5,418,824.61 8,592,683.63

วสัดใุช้ไป 5,518,932.02 7,608,776.41 9,496,299.67

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 18,820,011.80 23,603,268.24 25,613,003.46

หนีส้ญูและสงสยัจะสญู 414,191.30 2,325,247.61 86,289.40

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 4,496,172.50 2,524,103.48 3,645,071.41

รวมค่าใช้จ่าย 234,414,631.15 254,894,325.22 274,973,146.00
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Benchmarking รพ.อ านาจเจริญ  
สถานการณ์การเงินการคลัง ณ ม.ค. 61) 
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รพ.อ านาจเจริญ 1.36 1.17 0.83 60,563,156.72 41,763,400.88 1 0 0 1 

รพ.มุกดาหาร 2.57  2.28  1.58  177,386,135.87  8,014,106.34  0 0 0 0 

รพ.ยโสธร 1.90 1.50 0.82 134,626,817.34 -774,023.83 0 1 0 1 

NI+Depleciation  :- รพ.อ านาจเจริญ         -งบลงทุน   33,459,647.91  บาท 
                                                  -CF            5,000,000     บาท 
                        :- รพ.มุกดาหาร      -งบลงทุน 12,781,428.82   บาท 
    -CF                        0    บาท 
                        :- รพ.ยโสธร         -งบลงทุน 13,809,338.68  บาท 
                                                          -CF                        0   บาท 
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Benchmarking รพ.อ านาจเจริญ  
ข้อมูลบริการ(ต.ค.60.-ม.ค.61) 

ที่มา หมายเหตุ เฉพาะข้อมูลที่ส่งเท่านั้นไม่ใช่ข้อมูลในระบบบริการ 
ข้อมูล IPD  http://eclaim.nhso.go.th 
ข้อมูล OPD https://hdcservice.moph.go.th 

หน่วยบริการ OPD(ครั้ง) IP(AN) AdjRW CMI 

รพ.อ านาจเจริญ 138,456  7,539   8,452.83  1.12  

รพ.มุกดาหาร 106,492  6,812  8,289.59 1.22 

รพ.ยโสธร 117,834 9,014 11,709.40 1.31 

หน่วยบริการ บาท/เดือน 

รพ.อ านาจเจริญ 11,800,000 

รพ.มุกดาหาร 8,439,899 

รพ.ยโสธร 13,312,359 

รายจ่ายค่าตอบแทน 
ที่ใช้เงินบ ารุง รพ. 
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1. งบการเงิน มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ 
2. การบันทึกบัญชีปฏิบัติตามนโยบายบัญชีของกระทรวงสาธารณสุข  ยกเว้น                                                      

2.1 การบันทึกรับรู้เงินเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ OP+PP  
      2.2 การบันทึกตัดส่วนต่างรายได้ค่ารักษาUC OP นอก CUP ในจังหวัด ซึ่งจะมีผลท าให้ผลรายได้UC 
ที่ปรากฏใน Planfin สูงเกินจริงประมาณ 9 ล้านบาท  
     2.3 การบันทึกรับรู้รายได้ค่ารักษาบันทึกสูงเกินข้อมูลในระบบ 
    มีผลท าให้ผลรายได้ที่ปรากฏใน Planfin สูงเกินจริง 8.3 ล้าน ( 9+8.3=17.3)  
     2.4 การบันทึกรับรู้ลูกหนี้ค่ารักษาไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ  
3.   เจ้าหนี้การค้าเป็นยอดหนี้สะสมค้างปีเก่า ทะเบียนคุมเจ้าหนีต้รงกับบญัชีแยกประเภทในงบทดลอง 
ยกเว้นเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 

  ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพฒันา /ข้อเสนอแนะ รพ.อ านาจเจริญ 

สรุปการตรวจสอบคุณภาพบัญชี รพ.อ านาจเจริญ 
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4. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และ การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร   
ให้ใช้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

5. มีการน าเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ด้วย บช.01 ทุกวัน แต่ข้อมูลตามระบบ
เกณฑ์คงค้าง กับระบบ GFMIS ยังไม่ตรงกัน เช่น รายการสินทรัพย์ถาวร ไม่มีการบันทึก  
ค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS ทุกเดือน น าเข้าระบบครั้งเดียวตอนสิ้นปีงบประมาณ  

  ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ รพ.อ านาจเจริญ 

สรุปการตรวจสอบคุณภาพบัญชี รพ.อ านาจเจริญ 
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1. CFO รพ.เข้มแข็ง 
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผน 
3. มีนวัตกรรม คือ โปรแกรมจัดเก็บรายได้ RCM                              
    (Receive Claim Manager) 
4. จากข้อ 3 ท าให ้
     - จัดเก็บรายได้รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง  
     - มีลูกหนี้รายตัวถูกต้อง 

จุดแข็งและข้อชื่นชม รพ.อ านาจเจริญ 
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