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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 29–31 ม.ค. 2561 

 
3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 
 น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้พัฒนาองค์กร บริหารงาน เพื่อ

ส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้         

ผลลัพธ์ : หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ด าเนินการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน(Happinometer) ผ่าน
ระบบ Online-based ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 พบว่า คะแนนความสุขภาพรวมร้อยละ 62.82 มิติ
ที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ จิตวิญญาณดี (Happy soul) ร้อยละ 72.47 มิติที่ค่าคะแนนต่ าสุด สุขภาพเงินดี (Happy money) 
ร้อยละ 45.09 รองลงมาผ่อนคลายดี ร้อยละ 55.75 และการงานดี ร้อยละ 61.23 ตามล าดับ   
 1. การคืนข้อมูลดิบ Happinometer ให้ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง (Admin หน่วยงาน)  ซึ่งหน่วยงานงาน
ทั้งหมด 37 แห่ง (สสจ./รพ./สสอ) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รายละเอียด ชี้แจงแนวทาง
การวัดดัชนี
ความสุขของ
คนท างานและ
การน าดัชนี
ความสุขของ
คนท างานไปใช้ 

มี ก า ร ส า ร ว จ
ข้อมูล 

มีการวิเคราะห์
สังเคราะห์
ข้อมูลและ
น าเสนอผลต่อ
ผู้บริหาร (รอบ 
6 เดือน) 

มีการท า
แผนพัฒนา
ความสุขของ
คนท างาน 
(รอบ 9 เดือน) 

มีการใช้
แผนพัฒนา
ความสุขของ
คนท างาน 
(รอบ 12 เดือน) 

หน่วยงาน(ร้อยละ) ด าเนินการปีงบประมาณ 2560 
 

32 แห่ง (86.5) - 5 แห่ง (13.5) 

  

 2. โครงการ Happy Money Program (กระทรวงสาธารณสุขMOU กับธนาคารไทยพาณิชย์) มีการถ่ายทอด
นโยบาย แนวทางในการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) 
  - จัดกิจกรรม Happy Home Day ร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์  ในวันที่ 10 มกราคม 2561         ณ ห้อง

ประชุมไตรลักษณ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
   -จัดตั้ง  Happy  Money  Clinic  ร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์  ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 

(เดือนเว้นเดือน) ณ ห้องประชุมชมรมผู้เกษียณอายุราชการ ตึกฟ้าแดดสูงยาง  ส านักงานสารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 



52 

 
 
2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 2.1 ผู้บริหาร และทีมงานมีความรับผิดชอบตั้งใจมุ่งมั่นในการท างานติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 2.2 การก าหนดเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

 - 

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
4.1 Happinometer หลังจากปิดระบบ ควรให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานสามารถเข้าไปดูรายงานได้ 
4.2 จัดเครือข่ายนักสร้างสุขระดับเขตสุขภาพ  
4.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักสร้างสุขและองค์กรแห่งความสุขระดับเขตสุขภาพ 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
                - 

28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
    การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการก าหนดแผน/กิจกรรม และ
ด าเนินการเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น “HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน 
 
ตัวช้ีวัด : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์ : อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

ล าดับ ประเด็นการ
ตรวจราชการ 

ผลการด าเนินการ 

1 ฐานข้อมูล
ก าลังคนถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

มีการบันทึกค าสั่งต่างๆ ด้าน HR ของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์บันทึกลง 
ในโปรแกรม HROPS เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการจัดท าค าสั่งในระบบ HROPS 

2 มีผลวิเคราะห์
ข้อมูล
สถานการณ์
ก าลังคน 

มีรายงานผลสถานการณ์ก าลังคนของหน่วยงาน สสจ.กาฬสินธุ์ (ณ 1 ต.ค. 60)
แบ่งตามประเภทบุคลากร/สายงาน/ระดับต าแหน่ง  

 

3 มีผลวิเคราะห์
จ านวนบุคลากร 
ที่สูญเสียทั้งหมด 

3.1 ปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 60) พบว่า อัตราการสูญเสียอัตราก าลัง 
จ านวนทั้งสิ้น 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75 
   -กลุ่มพนักงานราชการมีอัตราการสูญเสียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5  
   -กลุ่มลูกจ้างประจ ามีอัตราการสูญเสียน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0 
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3.2  ปี 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า อัตราการสูญเสียอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.32 
   -กลุ่มพนักงานราชการมีอัตราการสูญเสียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.68 
   -กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวมีอัตราการสูญเสียน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0 
 

4 มีผลวิเคราะห์
สาเหตุการ
สูญเสียบุคลากร 

-กลุ่มข้าราชการ พบว่า ส่วนใหญ่เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวและปัญหาด้านสุขภาพ 
-กลุ่มพรก./พกส./ลจ.ชั่วคราว พบว่า เพ่ือเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ 
 

 
2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนมีเครือข่ายและคณะกรรมการการ
บริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าทีต่รวจ
ราชการรับไปประสาน  

-ในระดับอ าเภอ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือด ารง
ต าแหน่งทางงานบุคคลที่ชัดเจน (นักทรัพยากร
บุคคล)  เนื่องจาก  ไม่มีกรอบอัตราก าลังใน
ต าแหน่งดังกล่าว และมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

1.1 จัดท า/ขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
นักทรัพยากรบุคคลหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน โดยมีการติดตามประเมินผล
เพ่ือพัฒนาแผนฯ อย่างต่อเนื่อง 
1.2 ส่งเสริมและ/หรือกระตุ้นบุคลากร/
องค์กรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
learning) 
1.3 เข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ที่ทาง สป.สธ. (ส่วนกลาง) และ/หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ จัดให้ 
1.4 สรรหาลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงใน
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพ่ือบริหาร
จัดการภาระงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

1.1 พัฒนากิจกรรมหรือ
หลักสูตรการพัฒนาและ
สร้างนักทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพของ สป.สธ. 
1.2 หารือการก าหนด
แนวทางและ/หรือ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
แบบบูรณาการของ 
สป.สธ. 
 

2. ระบบโปรแกรม HROPS ไม่ตอบสนองการ
ปฏิบัติงานของจังหวัด มีความล่าช้าไม่เสถียรและ
ระบบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

2.1 Update ฐานข้อมูลด้านก าลังคน 
(ระบบ HROPS) ให้เป็นปัจจุบัน 
2.2 น าข้อมูลด้านก าลังคนที่มี และ/หรือ
จากระบบ HROPS ไปใช้ประกอบการ
วางแผน พัฒนา และจัดท าแผนพัฒนา
ความสุขและความผูกพัน 

พัฒนาระบบ HROPS 
และฐานข้อมูลก าลังคน
ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3. การบรรจุแต่งตั้งบางสายงาน ต้องขออนุมัติ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งตามวุฒิการศึกษาจาก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความ
ล่าช้า ส่งผลให้รับการบรรจุแต่งตั้งล่าช้า กระทบ

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ 
ให้แก่ผู้บริหารระดับหน่วยบริการเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น และแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

อกพ.สป. ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้เร็วขึ้น 
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สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และขวัญก าลังใจ 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

1) พัฒนานักทรัพยากรบุคคล ให้เป็นนักทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (SMART HR) ที่มีความรู้และเทคนิค 
วิธีการ และสามารถวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรสาธารณสุขอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ความเป็น
เลิศ (4Excellences) 

2) ควรมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดให้แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ เพ่ือสร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการ กิจกรรม ระดับความส าเร็จ รวมทั้ง
แนวทางการติดตามประเมินผลให้แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าว 
 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 

1) มีการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้างานเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การสืบทอดต าแหน่ง   
“Young  Executives  Development” ใช้ระยะเวลาอบรม 4 เดือน เพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการในกลุ่มรอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานฯ  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุข
อ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอและหัวหน้างานใน สสจ.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลต่างๆ  

2) มีการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานรายปี (สรุปส าหรับผู้บริหาร) เพ่ือรายงานสถานการณ์ก าลังคนแก่
ผู้บริหารและใช้ในการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  

3) มีกลยุทธ์จูงใจบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น กลุ่มพยาบาลที่เป็นลูกจ้างให้มีค่าตอบแทนรายเดือนเพ่ิมขึ้น 
 

3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)  
        กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน  ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based : EB 1 – EB 11)  
 
ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ผลลัพธ์   : หน่วยรับประเมินมีผลการประเมินได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90  

เกณฑ์เป้าหมายรอบที่1 หน่วยงานผ่านการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อEB4-EB6 ได้ระดับ 3(5) 
การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA ) เป็นการตรวจ

กระบวนการปฏิบัติงานตามประเด็น ในด้านความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิด ความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน ทั้งนี้เป็นการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) โดยข้อค าถาม 11 ข้อ:EB 1 – EB 11  และ
ในรอบท่ี1 นี้ ด าเนินการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ จ านวน 3 ข้อค าถาม EB 4 – EB 6  โดยก าหนดเป้าหมาย 
ให้หน่วยงานประเมินผ่านเกณฑ์ คะแนน ระดับ 3(5) 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่เป้าหมายรับการประเมิน ประกอบด้วย1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ทุกแห่ง 3.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น  37 หน่วยงาน  
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ผลการตรวจประเมินโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ระดับ 3(5) 

สสจ.และสสอ. 19 19 
รพ. 18 15 

ทั้งหมด 37 34 
 ร้อยละ 91.89 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
     1) มีผู้รับผิดชอบและประสานงานชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่     
( ITA )  

2) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือรับการประเมิน 
3) ผู้บริหารให้การสนับสนุนและควบคุมก ากับการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่ 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
      1) ด้านหน่วยงาน(หน่วยรับตรวจ) 

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อระเบียบแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่งผลให้การจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 

- ขาดการควบคุมก ากับการด าเนินในระดับหน่วยงานและระดับจังหวัด 
      2) ด้านคณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด ท าบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจนส่งผลให้
การประสานระหว่างคณะกรรมการและหน่วยรับตรวจในประเด็นเกณฑ์และการพัฒนาเพ่ือให้ผ่านการประเมินยังไม่
เพียงพอ ไม่ต่อเนื่อง  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงาน ให้เข้าใจ

ถึงระเบียบ ปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินและการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์คุณธรรมและความโปร่งใส 
2) หน่วยงานเป้าหมายควรมีมาตรการ /แนวทางการควบคุมก ากับและติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ITA 
3) ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุน

หน่วยงานเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่(ITA) 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)   

 - 
 
30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ 20)  
       การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และ
ระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุทันตกรรม คิด
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด  
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ผลลัพธ์ : ร้อยละ 50.84 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
1) มีการด าเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ในรูปคณะกรรมการทุกระดับ 
2) มีกรอบบัญชียาลดหลั่นตามขนาดสถานบริการ ทุกโรงพยาบาล 
3) มีแผนจัดซื้อยาที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 
4) การจัดซื้อร่วมของจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยวิธีสอบราคาและต่อรองราคาแล้วตกลงราคาร่วม 

โดยมีผลการด าเนินการ ดังตาราง 
ตาราง แสดงมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 (ข้อมูล ณ 1ต.ค.60-31 ธ.ค.60) 
 
ประเภท มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
ยา 50,725,688.21 110,922,203.77 45.73 
วัสดุการแพทย์ 5,256,661.77 19,920,796.03 26.39 
วัสดุทันตกรรม 387,084.15 1,304,314.18 29.68 
วัสดุเอกซเรย์ 4,687,060.40 5,390,791.40 86.95 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,412,411.25 20,747,347.70 93.57 
รวม 80,468,905.78 158,285,453.07 50.84 

5) การซื้อร่วมส่วนใหญ่เพ่ิมจากปีที่แล้วทุกรายการ (ปี 2560 ซื้อร่วม 49.91% ปี 2561 ไตรมาส 1 ซื้อร่วม
เฉลี่ย 50.84 %) โดยทุกโรงพยาบาลที่มีการซื้อร่วมยารวมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เกินเป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ 20%) คิดเป็น
ร้อยละ 100  

6) มีการส ารองยาร่วมจังหวัด ได้แก่กลุ่มยา Antidote Streptokinase 
7) มีการรายงานและประเมินผลตามเวลาที่ก าหนดโดยการส่งรายงานประจ าเดือน ร่วมกับการตรวจสอบ

ภายใน ปี 2561 ตรวจสอบภายในช่วงเดือน มกราคม 2561 – พฤษภาคม 2561  
8) มีการก ากับและประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะกลุ่มยา Antibiotic 
9) มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
    ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ ให้การสนับสนุน และ ทีมงานเข้มแข็ง 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในรายการของราคาอ้างอิง ผู้ปฎิบัติไม่รายงานซื้อร่วมเพราะไม่ทราบข้อมูลราคา    
            อ้างอิงของเขต และจังหวัด (เปลี่ยนผู้ปฎิบัติงาน/ไม่ติดตาม  
2) การจัดซื้อตามพรบ.จัดซื้อฯ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานนาน โดยเฉพาะการพิมพ์            

เอกสารที่มีจ านวนมากให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะยาและวัสดุการแพทย์ที่แพทย์และผู้
ประกอบวิชาชีพทุกโรงพยาบาลยอมรับร่วมกัน 

       3) การบริหารคลังวัสดุกลุ่มทันตกรรม และ LAB ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบทั้งในเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย      
การจัดเก็บ เนื่องจากผู้ปฎิบัติยังขากความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

       4) ยังไม่มีระบบการก ากับติดตามการจัดซื้อร่วมฯ และการจัดซื้อตามราคาอ้างอิง 
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4. ข้อเสนอแนะ 
1) ก าหนดระบบการก ากับติดตามการจัดซื้อร่วมและจัดซื้อตามราคาอ้างอิง โดยบูรณาการไปร่วมกับการ

ตรวจสอบภายใน 
2) ให้พรบ.วิชาชีพที่เก่ียวข้อง จัดระบบพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือในการฝึกปฎิบัติในเรื่องการด าเนินการจัดซื้อและ

บริหารคลังตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 
 ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจากกระทรวงฯ ให้สามารถประมวลผลการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมการรายงานตามข้อก าหนดของตัวชี้วัดตรวจราชการ เพื่อลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อน 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
                - 

31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นรูปธรรม คือ 

 - ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
 - ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 
 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพื้นที่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี        
พ.ศ. 2561= 4 ระดับ ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง, โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 
17 แห่ง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 18 แห่ง โดยใช้การประเมินความเสี่ยงตามบริบทของพ้ืนที่ การติดตามผลการ
แก้ไขข้อทักท้วงอยู่ระหว่างด าเนินการและจะรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ผลการประเมิน 5 มิติที่พบจุดอ่อน โรงพยาบาล
ดอนจาน และโรงพยาบาลนาคู ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว  
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และโรงพยาบาลหนองกุงศรี   
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และรายงานสภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภค 
และไม่มีหนี้ค้างช าระก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรให้การสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 

และระดับอ าเภอ ขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของจังหวัด เพื่อให้เกิดระบบ 
ธรรมาภิบาลที่ดี 

2) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่ อนการตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัดและระดับเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี 
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ มีบุคลากรไม่เพียงพอและมีภาระ
งานประจ าท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
- ไม่มี - 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
                - 

32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 
        ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) ประกอบด้วย  

1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ  
หมวด 1 การน าองค์การ  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด  
4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด  
5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  
โดยปี 2561 วัดผลการด าเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5 

ตัวช้ีวัดที่ 63.1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ.ผ่าน PMQA ระดับ 5                      
                     ร้อยละ 60 (เป้าหมาย 1 แห่ง สสจ.กาฬสินธุ์)        
ตัวช้ีวัดที่ 63.2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ.ผ่าน PMQA ระดับ 5                              

                     ร้อยละ 20 (เป้าหมาย 4 แห่ง ท่าคันโท ยางตลาด เขาวง หนองกุงศรี)                                                                                                                           
ผลลัพธ์ :   สสจ.กาฬสินธุ์ และ สสอ.ทุกแห่ง มีการด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงาน Small Success รอบ 3 
เดือน ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงก าหนด ครบถ้วน ทันเวลาภายในวันที่ 4 มกราคม 2561 คิดเป็น 100 %                       
แบบฟอร์มประกอบด้วย 1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 13 ค าถาม 2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาคบังคับ 2 หมวด (หมวด 1,หมวด 5) 3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1แผน) และ4.จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้
ครบถ้วน(ตามเกณฑ์ หมวด 7) 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
การด าเนินงาน PMQA ขององค์การสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการด าเนินการ

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แต่มีการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น น าไปบูรณาการกับ
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานอ่ืน เช่น HA,PCA,DHS,QA มาเป็นเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เฉพาะใน
การพัฒนางานการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพ (KQA : Kalasin Quality Award) ใช้เป็นแนวทางในการ
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ประเมินผลการบริหารจัดการ และด าเนินงานการจัดการรายโรคและภัยสุขภาพที่ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับทั้งใน
โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และสุขศาลา เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพภาพ
อ าเภอ   

2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) การใช้ยุทธศาสตร์ขององค์กรในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยบูรณาการ

กับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานอ่ืน เช่น HA,PCA,DHS,QA มาเป็นเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เฉพาะ
ในการพัฒนางานการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพ (KQA : Kalasin Quality  Award) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการบริหารจัดการ และด าเนินงานการจัดการรายโรคและภัยสุขภาพท่ีครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับ 

2) การให้ความส าคัญและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยบริหารงานในระดับจังหวัดและอ าเภอในการ
ด าเนินงานอย่างจริงจัง   

3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 - 

4.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
การต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพสู่การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ หรือ Public Sector Excellence 

Awards (PSEA) ของส านักงาน ก.พ.ร.  

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 - 

 
33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท. 
ร้อยละ 100, รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
        หน่วยบริการด้านสุขภาพ  ได้แก่  โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมีวัฒนธรรมคุณภาพ  มีการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  และพัฒนาอย่างเชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
 
ตัวช้ีวัดที่ 64.1 : ร้อยละของรพศ./รพท./รพ.สังกัดกรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค/กรมสุขภาพจิต                            
                     มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100                                                                     
ตัวช้ีวัดที่ 64.2 : ร้อยละของรพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์  ตัวชี้วัดที่ 64.1 : 100%   (เป้าหมาย 1 แห่ง รพ.กาฬสินธุ์) 
           ตัวชี้วัดที่ 64.2 : 92.31% (เป้าหมาย 13 แห่ง ผ่านการรับรอง 12 แห่ง หมดอายุการรับรอง 1 แห่ง :     
                       รพ.ห้วยผึ้ง อยู่ระหว่างการต่ออายุ สรพ.ยังไม่ก าหนดวันเยี่ยม) 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความส าคัญกับพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ และเครือข าย
วิชาชีพทางดานการแพทยและสาธารณสุขอยางเป็นระบบ ตอเนื่อง และ ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนาการบริการสู
ความเปนเลิศ เพ่ือมุงเนนใหผูรับบริการ ประชาชนและสังคม ไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพสูการรับรองมาตรฐาน HA       
สอดคลองกับการพัฒนาเครือขายระบบบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิและแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(ดานสาธารณสุข) ใหครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเปนการชวยลดปญหาในการรองเรียน
ของผูรับบริการตามมาตรา 41 
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          จังหวัดกาฬสินธุ มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 18 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง 
โรงพยาบาลชุมชน 17 แหง โดยแบงเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2,F2 จ านวน 13 แหง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด
เล็ก (F3)  จ านวน 4 แหง ไดเปดใหบริการเฉพาะ OPD, ER  จ านวน 3 แหง เริ่มเปดใหบริการผูปวยใน (IPD) ขนาด 10  
เตียง  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จ านวน 1 แหง โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง อยรูะหวางการเขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล HA 
 
ล าดับที่ สถานพยาบาล ผานการรับรองคุณภาพ (HA) รอยละ 

1 รพท. จ านวน 1  แหง   1 100 % 
2 รพช. จ านวน 13 แหง 4 92.31 % 
3 รพ.ขนาด F3 จ านวน 4 แหง   ก าลังเขาสูกระบวนการพัฒนา 

คุณภาพสถานพยาบาล HA 
ก าลังเขาสูกระบวนการพัฒนา 
คุณภาพสถานพยาบาล HA 

 
2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 

1) มีทีม KSQT (Kalasin Sustainable Quality Teams) ทีมขับเคลื่อนคุณภาพระดับจังหวัด โดยมี ผชช.ว.
เป็นผู้น า ร่วมกับทีมครอมสายงาน(IC/RM/PCT/ENV) มีการจัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือยกยอง 
เชิดชู เสริมพลัง ขวัญและก าลังใจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน                                                              

2) มีการศึกษาดูงานดานคุณภาพระดับจังหวัด ที่โรงพยาบาลที่มีผลงาน Excellence ดานคุณภาพ ในการน า 
คุณภาพสูการปฏิบัติไดส าเร็จและยั่งยืน 
 

3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) การขับเคลื่อนกระบวนการน ามาตรฐานสูการปฏิบัติ ยังไมเปนแนวทางเดียวกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ 

ที่จะขับเคลื่อนในระดับโรงพยาบาล  
2) เปลี่ยนผูปฏิบัติหนาที่โดยตรงดานงานคุณภาพในโรงพยาบาลบอย 
 

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
ควรบรรจุหัวขอแนวคิดและเนื้อหาคุณภาพในการปฐมนิเทศบุคลากรใหมระดับจังหวัด 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 - 

34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25) 
        การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย                     
1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
        มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 
   ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
  ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว   

ตัวชี้วัด : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25) 

ผลลัพธ์ ไตรมาสแรก อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์มี รพสต.จ านวน 156 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพสต. 5 ดาวในปี 2560 จ านวน 62 แห่ง ร้อย
ละ 39.74 โดยมีส่วนขาดที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มากที่สุด คือ หมวดที่ 5 ประชาชนสุขภาพดีในประเด็นของผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และด้านงานวิจัย นวัตกรรม รองลงมาได้แก่หมวดที่ 1 บริหารดี ในประเด็น ระบบงาน
ส าคัญ เช่น ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบคลังยา ระบบคุณภาพงานป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ( IC) และระบบงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในหมวด 3 
ด้านอัตราก าลัง ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  
 เป้าหมายการด าเนินงาน รพสต.ติดดาวในปี 2561 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จ านวน 30 แห่ง โดยพบว่ามีการ
ด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา รพสต. 5 ดาว ดังนี้ 1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและประเมินผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสื่อสารนโยบาย ทิศทางการ
ด าเนินงาน การพัฒนาและประเมินผล ให้กับทีมน าระดับอ าเภอและทีมประเมินในระดับจังหวัด  

2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
         1) บุคลากรในหน่วยบริการรพ.สต.และทีมน าในการพัฒนาในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ เข้าใจบริบทการ
พัฒนาคุณภาพ และเกณฑ์คุณภาพ ให้ความส าคัญและร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
  2) การให้การสนับสนุนทรัพยากร และระบบสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับ
จังหวัด และอ าเภอ 

3.ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 1) ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา รพสต.ติดดาวของ บุคลากร รพสต.ยังไม่ครอบคลุมทุกคน  
 2) ผลการประเมินรอบ 2 ปี 2560 พบว่า หมวดที่ 5 ประชาชนสุขภาพดีในประเด็นของผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด และด้านงานวิจัย นวัตกรรมผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด รองลงมาได้แก่หมวดที่ 1 บริหารดี ในประเด็น 
ระบบงานส าคัญ เช่น ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบคลังยา ระบบคุณภาพ
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล (IC) และระบบงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และใน
หมวด 3 ด้านอัตราก าลัง ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  

4.ข้อเสนอแนะ  
 ในปี 2561 มีการปรับปรุงรายละเอียดเกณฑ์การพัฒนา รพสต.ติดดาว ดังนั้น รพสต.ควรมีการประเมินตนเอง
เพ่ือหาส่วนขาดการพัฒนา โดยมีทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอชี้แจงท าความเข้าใจต่อเกณฑ์การพัฒนา รพสต.ติดดาวให้กับ
บุคลากร รพสต.และน าสู่การวางแผนพัฒนาในภาพ Cup และรพสต.แต่ละแห่ง 

5.นวตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  
 - 
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35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7  ไม่เกิน ร้อยละ 6)  
      ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ ท าให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง และ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
   

       การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561   
1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
2. มีการบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการก ากับและรายงาน 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6 ) 
ผลลัพธ์: การด าเนินงานในไตรมาสแรก หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ ระดับ รพศ./รพท./รพช.ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มี
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพื้นที่  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการเฝ้าระวังทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ ทั้ง 18 แห่ง มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ดัชนีภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2560 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 การบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 
 รพ.ทุกแห่งมีแผนทางการเงิน (Planfin) และมีการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
การคลัง FAI มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง สะท้อนข้อมูลรายงานทางการเงินที่ส าคัญ ตลอดจน
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์รายงานทางการเงินที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
2) มีการบูรณาการและก าหนดกรอบการท างานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องโดยพิจารณาการเพ่ิมรายได้  
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการควบคุมภายใน 
3) มีการน าเสนอสถานะทางการเงินการคลังในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด 

และแก้ไขปัญหาหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน 
4) มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและมีตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
เนื่องจากปี 2561 มีการปรับการส่งข้อมูลรายงานเร็วขึ้น  การได้มาของข้อมูลมีความเร่งรีบ  จึงท าให้การบันทึก

ข้อมูลบัญชีอาจไม่ครบถ้วน และมีความคลาดเคลื่อน  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) หน่วยบริการทุกแห่งควรน าแผนประมาณการรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายไปด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

เพ่ือควบคุมรายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2) โปรแกรมการวิเคราะห์ของกลุ่มประกันสุขภาพกระทรวงฯ ไม่สามารถประมวลผลได้ทันในช่วงก าหนดการ

นิเทศ รอบที่ 1 ท าให้การวิเคราะห์ผลอาจจะมีความคลาดเคลื่อน 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice  
 ทีมพัฒนาการจัดเก็บรายได้ (Claim Round) ของจังหวัดช่วยในการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน 

 


