
ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานน าเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2562 

ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

สถานการณ ์

 จังหวัดสตูล ได้มีการบริหารจัดการก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้าน

ก าลังคนให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนบริหารต าแหน่ง (และแผนก าลังคนด้านอ่ืนๆ เช่น แผน

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ) แผนการบริการต าแหน่งว่าง มีการด าเนินตามแผน และ

บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ โดยในไตรมาสแรกได้ด าเนินการในประเด็นแรกคือ การพัฒนาฐานข้อมูลก าลังคน 

และการวางแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขาภาพ Service Plan มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 1.พัฒนาฐานข้อมูลก าลังคน   

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน จังหวัด สตูล ณ วันที่  30 เมษายน 2562 

1. ใบประกอบวิชาชีพ 
จ านวน

บุคลากร*1  
(คน) 

จ านวนใบประกอบวิชาชีพ (คน) *๕ จ านวนที่ได้รับ
การแก้ไข 
(คน) *๕ 

จ านวนที่บนัทึก 
ในระบบ HROPS 

(คน) *๕ มี ไม่มี หมดอายุ 

1. นายแพทย์ 80 80 - - - 80 
2. ทันตแพทย์ 32 32 - - - 32 
3. เภสัชกร 56 56 - - - 56 
4. พยาบาลวิชาชีพ 767 767 - - - 767 
5. นักเทคนิคการแพทย์ 22 22 - - - 22 
6. นักกายภาพบ าบัด 23 23 - - - 23 
7. แพทย์แผนไทย 14 14 - - - 14 
8. นักรังสีการแพทย์ 4 4 - - - 4 
9. นักจิตวิทยาคลินิก - - - - - - 
10. นักกิจกรรมบ าบัด 1 1 - - - 1 
11. นักกายอุปกรณ์ - - - - - - 
12. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - - - - - - 
13. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย - - - - - - 

รวม 999 999 - - - 999 

2. วุฒิการศึกษา 
จ านวนบุคลากร 

(คน) *1 

จ านวนบุคลากร 
ที่มีวุฒิในต าแหน่ง 

ไม่เป็นปัจจุบนั (คน)*๕ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการแก้ไข 
วุฒิในต าแหนง่ให้เป็นปัจจบุัน 

(คน)*๕ 
1. ข้าราชการ 1,317 - - 
2. พนักงานราชการ 69 - - 

รวม 1,386 - - 



 

 

 

3. หน่วยงานทีบ่ันทึกค าสั่งเงนิเดือน*4   
บันทึกค าสั่งเงินเดือนใน
ระบบ HROPS แล้ว*๕ 

ยังไม่ไดบ้ันทึกค าสั่งเงนิเดือนในระบบ HROPS*๕ 
อยู่ระหว่างการเสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

อยู่ระหว่าง 
การบริหารวงเงิน 

จังหวัดสตูล    
- รพท.    
- สสจ.    

 

 2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 

หลักสูตร หน่วยงาน งบอุดหนุนจากเขตฯ (บาท) 
เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รพ.สตูล 40,000 
การพยาบาลการให้ยาเคมีบ าบัด รพ.สตูล 40,000 
การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเบาหวานและความดัน รพ.มะนัง 40,000 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด รพ.สตูล 40,000 
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ รพ.สตูล 45,000 
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รพ.ควนกาหลง 63,000 
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รพ.ท่าแพ 63,000 
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รพ.ทุ่งหว้า 63,000 
การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รพ.สตูล 63,000 

 แผนอ่ืนๆ ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรทางการบริหาร  แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  แผน

ความต้องการของหน่วยบริการเพื่อรับจัดสรรโควตา 

มาตรการหลัก แผนงาน โครงการ ปี 2562 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 

2562 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัด พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง

หลักสูตรรองรับระบบสุขภาพ หลักสูตรทางการบริหาร สานงานสนับสนุน และเพ่ือด าเนิน งานด้านการบริหาร

จัดการก าลังคนต่อไป 

ปัจจัยที่ส าเร็จ / ไม่ส าเร็จ 

 การพัฒนาบุคลากรยังมีปัญหาในเรื่องของแหล่งฝึกอบรม และแหล่งงบประมาณในบางหลักสูตร 

 

 

 



ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานน าเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 2/2562 

ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัด : จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 

สถานการณ ์

 จังหวัดสตูล ได้ด าเนินการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข(Happinometer)  เพ่ือน าผล

การประเมินฯ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างาน

อย่างตรงประเด็น ซึ่งส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของ

องค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยมีสถานการณ์การด าเนินงาน ดังนี้  

ปี 2560 -บุคลากรเข้าท าแบบประเมินดัชนีความสุข ร้อยละ 99.49 ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมจังหวัดสตูล 

            ร้อยละ 64.79  สูงที่สุด Happy Soul (จิตวิญญาณดี) ร้อยละ 73.07  ต่ าที่สุด Happy Money  

            (สุขภาพเงินดี) ร้อยละ 52.12 

 ปี 2561 -หน่วยงานมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป  

                      จ านวน 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 (หน่วยงานคือ สสจ. รพท. รพช. และ สสอ. โดย 

  รพ.สต.นับรวมใน สสอ.) 

ผลการด าเนินงาน ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 

 ปี 2562 หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดสตูล ได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตาม

กระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นตอน คือ การประเมินความสุข การวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุข

บุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข การ

ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็น

รูปธรรม ซึ่งผลการด าเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2562 ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวนหน่วยงานที่บุคลากรมี

ก า รประ เ มิ นดั ชนี ค ว ามสุ ข 

(Happinometer) ครบร้อยละ 

70 ขึ้นไป(รอบ 3 เดือน) 

จ านวนหน่วยงานที่มีบุคลากร

ระดับหัวหน้างานขึ้นไปตอบ

แบบประเมิน HPIครบร้อยละ 

70 ขึ้นไป(รอบ 3 เดือน) 

จ านวนหน่วยงานที่มีการ
วิ เคราะห์ แปรผลการ
ประเมินฯ  และจัดท า
แผนสร้างสุข 

(รอบ 6 เดือน) 

สสจ. 1 1 1 1 
รพท. 1 1 1 1 
สสอ. 7 7 6 6 
รพช. 6 6 5 7 

รวม 15 15 (100%) 13 (86.67%) 15 (100%) 

หน่วยงานในอ าเภอ คือ สสจ. รพท.  รพช. และ สสอ. (รพ.สต.รวมใน สสอ.) 

มาตรการหลัก แผนงาน โครงการ ปี 2562 



 ก าหนดเป็นตัวชี้วัด PA คปสอ. และให้มีน าเสนอผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน และมีการ

ติดตามนิเทศระดับ คปสอ.ปีละ 2 ครั้งหน่วยงานน าผลการประเมินมาท าแผนขับเคลื่อนองค์การแห่งความสุขต่อไป 

ปัจจัยที่ส าเร็จ / ไม่ส าเร็จ 

 -ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีนโยบายที่ชัดเจน  มีแนวทางการด าเนินงานจากส่วนกลาง  มีแผนงาน

โครงการรองรับ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

      หัวข้อ....การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ.......... 

จังหวัด.....สตูล......  เขตสุขภาพที่.....๑๒...... ตรวจราชการวันที่...๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม 2562... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

2. สถานการณ์ 
จากการส ารวจข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2562 การด าเนินการตาม Small Success 3 เดือน การ

พัฒนา Application PCC ยังอยู่ระหว่างรอการอบรมจากส่วนกลาง โดยจังหวัดสตูล ไม่ได้เป็นจังหวัดน าร่องใน

การใช้งาน Application PCC (PCC Link) โดยมีแผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้

โปรแกรมส าหรับระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) ด้วยโปรแกรม PCC Link จาก

ส่วนกลาง  เพ่ือน ามาใช้งานในติดตั้งใช้งานในจังหวัดต่อไป   

 

3. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

รอส่วนกลางพัฒนา App. PCC เขต ๑๒ 
จังหวัดตรังน าร่อง  

- - 

 

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
อยู่ระหว่างส่วนกลางพัฒนา Application PCC  

 
 

      
 

 

 

 

แบบ ตก. 1 



 

 

 

แบบ ตก. 1 

 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

      หัวข้อ....การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ.......... 

จังหวัด.....สตูล.....  เขตสุขภาพที่.......๑๒........  ตรวจราชการวันท่ี.....๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม 2562.... 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ส าหรับการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การ
เป็น Smart Hospital 

๒. สถานการณ ์

การด าเนินการตาม Small Success ๖ เดือน เกณฑ์เป้าหมาย รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ร้อยละ  
๕๐ และ รพช. ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ ร้อยละ ๓๐  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้ด าเนินการจัดประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกลางเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ (Implementing API for 
Health Information Exchange)  ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ เมษายน 2562  และได้จัดทีมออกนิเทศตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์ Smart Hospital  ตามตัวชี้วัดระดับ 1 Smart Tool พบว่า รพท. และรพช.ทุกแห่ง ได้มี
การด าเนินการและอยู่ระหว่างการน ามาพัฒนาเพ่ือให้สามารถด าเนินการเชื่อมต่อ HIS Gateway  และเกณฑ์
ตัวชี้วัดระดับ ๒ Smart Service โรงพยาบาลทุกแห่งมีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบันทึก
ข้อมูลการสั่งยาโดยแพทย์ และมีการพัฒนาระบบ OPD Paperless ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
2562 

๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ระดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
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ว้า

 

รพ
.ม

ะน
ัง 

ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมลู ณ  

วันที่รับตรวจ) 



1 Smart Tool:    เขต

สุขภาพมีการ

ด าเนินงาน Digital 

Transformation 

เพื่อก้าวสู่การเป็น 

Smart Hospital

ระดับ 1 

โรงพยาบาลต้องมีการใช้

ระบบคิวออนไลน์ และมี

ระบบการเชื่อมโยงและ

แลกเปลีย่นข้อมูลตาม

มาตรฐาน เช่น HIS 

Gateway จึงจะผา่นเกณฑ์

ระดับ 1 

 

ก า
ลัง

ด า
เน

ินก
าร

 

ก า
ลัง

ด า
เน

ินก
าร

 

ก า
ลัง

ด า
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ินก
าร

 

 

ก า
ลัง

ด า
เน

ินก
าร

 

ก า
ลัง

ด า
เน

ินก
าร

 - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการเชื่อมต่อ 

HIS Gateway 

2 Smart Service:  

เขตสุขภาพมีการ

ด าเนินงาน Digital 

Transformation 

เพื่อก้าวสู่การเป็น 

Smart Hospital

ระดับ 2 

โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์

ระดับ 1 และม ี Smart 

Service เรื่อง การใช้ใบสั่งยา

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ จึง

จะผ่านเกณฑร์ะดับ 2 

 

            

โรงพยาบาลทุกแห่ง

มีการใช้ใบสั่งยา

อิเล็กทรอนิกส์และ

ใช้งาน OPD 

Paperless 

  

 

๔. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 

 1. ระบบการเชื่อมต่อ HIS Gateway ที่มีการเชื่อมต่อไปยัง Application H4U เป็นรูปแบบของการ

เรียกใช้บริการไปยังศูนย์กลางที่เดียวมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบเมื่อมีการเชื่อมต่อกับหน่วยงาน

โรงพยาบาลทั่วประเทศ และความมั่นคงปลอดภัย   

 ๒. Application อยู่ระหว่างการพัฒนา  

 ๓. ผู้ปฎิบัติขาดความเข้าใจในนโยบาย การน าไปใช้จริง  

 

๕. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 



ระบบการเชื่อมต่อ HIS Gateway ที่
มีการเชื่ อมต่อไปยั ง  Application 
H4U เป็นรูปแบบของการเรียกใช้
บริการไปยังศูนย์กลางที่เดียวมีความ
เสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบเมื่อมี
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ ห น่ ว ย ง า น
โรงพยาบาลทั่วประเทศ และความ
มั่นคงปลอดภัย   

๑.ควรมีระบบการ Monitor การเช่ือมต่อ
ระบบ HIS Gateway และระบบคิวออนไลน์
และต้องการติดตามและเฝ้าระวังความ
ผิดปกติของระบบ 
๒.การชี้แจงนโยบายจากส่วนกลาง 

 

   
 

๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart Hospital เต็มรูปแบบนั้นต้องมี

ความชัดเจนในการด าเนินการจากส่วนกลาง เช่น การก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และการพัฒนาระบบที่รองรับ

ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ระบบคิวออนไลน์ และHIS Gateway ที่ควรแล้วเสร็จให้ทันเวลาทั้งในด้านความพร้อมของ

ระบบ และการมีคู่มือที่พร้อมใช้งาน รวมถึงข้อก าหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ เพื่อให้หน่วยงานที่

รับตรวจสามารถรับไปด าเนินการได้ทันที และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลงานตัวช้ีวัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข  

รอบท่ี  2  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

คณะที่  3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ    :   การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 5  : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 1.1 การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 
 1.2 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 
 1.3 ติดตาม ก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 

2. สรุปผล วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหาในภาพรวมของจังหวัดสตูล 

สถานการณ์การเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการในจังหวัดสตูลรายไตรมาส  

หน่วยบริการ 
2558 2559 2560 2561 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

1 สตูล 1 0 2 2 3 5 1 6 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 

2 ควนโดน 2 2 0 0 0 0 2 5 0 7 7 7 0 0 0 2 0 0 

3 ควน
กาหลง 

7 7 1 1 1 4 7 4 4 4 7 4 1 1 1 4 1 0 

4 ท่าแพ 7 7 3 0 5 7 7 7 1 4 4 4 0 0 2 6 1 0 

5 ละง ู 7 7 2 0 2 0 7 7 4 7 7 7 2 1 3 3 0 0 

6 ทุ่งหว้า 5 1 1 0 0 2 2 6 1 3 7 3 0 0 1 3 0 0 

7 มะนัง - - 3 1 5 7 - 0 3 7 7 7 2 3 6 7 1 0 

สถานการณ์ทางการเงินการคลังย้อนหลังของหน่วยบริการในจังหวัดสตูล พบว่า ในปีงบประมาณ 2558-
2560 หน่วยบริการในจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 และมีสถานะทางการเงินดีขึ้น
ในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากจังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเงินบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัดเพ่ือเสริม
สภาพคล่องทางการเงินของหน่วยบริการ แต่ยังมีหน่วยบริการที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินในช่วง
ไตรมาส 4  

สถานการณ์ทางการเงินการคลังใน ปีงบประมาณ 2562 พบว่า จังหวัดสตูลไม่มีหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 โดยในไตรมาส 2 จังหวัดสตูลมีหน่วยบริการที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงินระดับ 1 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล และมีหน่วยบริการที่ไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จ านวน 



6 แห่ง คือ โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
และโรงพยาบาลมะนัง แต่เนื่องจากหน่วยบริการในจังหวัดสตูลเป็นหน่วยบริการขนาดเล็ก ทีไ่ด้รับจัดสรรเงินเหมา
จ่ายรายหัว และเงินบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด ซึ่งเป็นรายได้หลักของหน่วยบริการครบร้อยละ 100 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณตามรูปแบบการจัดสรรเงินของกระทรวงสาธารณสุข ท าให้จังหวัดสตูลอาจประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงต้องด าเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ทาง
การเงินการคลังอย่างใกล้ชิด และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง    

สถานการณ์การเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 รายเดือน 

หน่วยบริการ 
Capacity 
Group 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 

1 สตูล S 2 2 2 2 2 1 

2 ควนโดน F2 1 0 0 0 0 0 

3 ควนกาหลง F2 3 1 1 0 0 0 

4 ท่าแพ F2 4 1 1 0 0 0 

5 ละงู F1 0 0 0 0 0 0 

6 ทุ่งหว้า F2 4 0 0 0 0 0 

7 มะนัง F2 4 1 1 0 0 0 

สถานการณ์การเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการในจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2562 รายเดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม-มีนาคม 2562 พบว่า จังหวัดสตูลยังไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 
เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ และได้รับการจัดสรรเงินส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด เงิน
ส าหรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ กรณีสิทธิอ่ืน PP Non UC ร้อยละ 100 ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 และจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ล่วงหน้างบเหมาจ่ายรายหัว (OP,PP) ครบร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

สถานการณ์การเงินการคลังสุขภาพ ณ มีนาคม 2562 

Org 
CR      

≥ 1.5 
QR     

≥ 1.0 
Cash   
≥ 0.8 

NWC NI+Depleciation 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แล้ว) 



สตูล 1.40 1.27 0.86 61,499,235.17 57,510,846.33 1 0 0 1 -24,065,309.18 

ควนโดน 3.49 3.33 2.88 26,697,213.65 15,060,451.62 0 0 0 0 20,140,593.55 

ควนกาหลง 1.73 1.64 1.50 16,340,316.43 17,384,261.06 0 0 0 0 11,167,232.72 

ท่าแพ 1.87 1.79 1.55 14,855,478.53 21,822,785.82 0 0 0 0 8,878,288.70 

ละง ู 1.74 1.57 1.24 23,858,442.08 29,244,511.44 0 0 0 0 7,758,886.28 

ทุ่งหว้า 3.42 3.24 2.93 19,992,421.61 15,213,343.94 0 0 0 0 15,958,211.76 

มะนัง 1.51 1.41 1.14 9,486,138.99 13,938,193.15 0 0 0 0 2,359,222.41 

จังหวัดสตลู    172,729,246.46 170,174,393.36     42,197,126.24 

ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2562 

จากผลการด าเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนมีนาคม 2562 พบว่า หน่วยบริการในจังหวัดสตูลมี
สถานการณ์ทางการเงินการคลังสุขภาพดีขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 หน่วยบริการส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องทางการเงิน โดยมีภาวะวิกฤตทางการเงิน ดังนี้ 
 - หน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤตทางการเงินปกติ จ านวน 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาล
ควนกาหลง โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุ่งหว้า และโรงพยาบาลมะนัง 
 - หน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 1 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล 
 ในภาพรวมจังหวัดสตูล พบว่า หน่วยบริการมีทุนส ารองสุทธิรวม 172,729,246.46 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ 
(มีค่าเสื่อมฯ) รวม 170,174,393.36 บาท และมีเงินบ ารุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว) รวม 42,197,126.24 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
  ตารางแสดงประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ (7 Plus Efficiency Score) ณ มีนาคม 
2562 

หน่วย
บริการ 

Operating Margin Return on Asset A 
Payment 
Period 

Cash<0.8 
P≤180 
and 

A 
Collecti

on 
Period-
UC ≤60 

A 
Collection 

Period-
CSMBS 

≤60 

A 
Collecti

on 
Period-
SSS ≤60 

Invento
ry 

Manage
ment 
≤60 

Grade 
Plus 

≥ค่า
กลาง 

ค่ากลาง 
Q1/62 

(18 เม.ย.62) 

≥ค่า
กลาง 

ค่ากลาง 
Q1/62   

(18 เม.ย.62) 



Cash>0.8 
P≤90 

สตูล 18.14 11.45 9.49 5.68 139.23 79.19 53.81 0.08 59.46 B 

ควนโดน 26.22 24.50 23.95 18.22 142.48 24.30 102.85 - 64.56 B- 

ควนกาหลง 24.41 24.50 22.83 18.22 275.56 49.66 60.77 10.69 53.42 B- 

ท่าแพ 29.99 24.50 34.64 18.22 272.23 64.43 55.04 - 42.91 B 

ละงู 25.54 20.39 26.92 12.33 73.65 57.02 117.84 - 40.43 A- 

ทุ่งหว้า 30.11 24.50 30.54 18.22 134.72 37.17 66.00 - 43.37 B 

มะนัง 37.88 32.95 19.08 17.33 311.79 64.15 109.01 59.19 49.08 B- 

ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2562 

จากผลการด าเนินงานการเงินการคลัง ณ เดือนมีนาคม 2562 พบว่า หน่วยบริการในจังหวัดสตูลมีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ 7 Plus Efficiency Score ดังนี้ 

- หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ 6 ข้อ (ระดับ A-) 
จ านวน  1 แห่ง คือ โรงพยาบาลละงู  

- หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ 5 ข้อ (ระดับ B) 
จ านวน  3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลท่าแพ และโรงพยาบาลทุ่งหว้า 

- หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ 4 ข้อ (ระดับ B-)
จ านวน  3 แห่ง คือ โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลมะนัง ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของหน่วยบริการ 7 Plus Efficiency Score ที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
ขึ้นไป (ระดับ B) 

 

 

  ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อ่ืน (ระบบบันทึกบัญชี
อัตโนมัติ)) และค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจ าหน่าย) ณ มีนาคม 2562 

หน่วยบริการ รายได้ มี.ค.62 รายจ่าย มี.ค.62 ส่วนต่างรายได้-รายจ่าย 

 สตูล    323,908,221.52    269,027,528.96           54,880,692.56  
 ควนโดน      62,055,982.15      46,387,331.01           15,668,651.14  



 ควนกาหลง      66,784,129.79      51,192,963.05           15,591,166.74  
 ท่าแพ      65,572,558.03      47,328,118.49           18,244,439.54  
 ละง ู   123,691,686.76      94,187,909.89           29,503,776.87  
 ทุ่งหว้า      59,267,856.77      42,705,853.65           16,562,003.12  
 มะนัง      39,688,367.34      25,219,358.77           14,469,008.57  
 รวม    740,968,802.36    576,049,063.82          164,919,738.54  

  

 จากผลการด าเนินงานด้านรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อ่ืน (ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)) และ
ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจ าหน่าย) ณ มีนาคม 2562 พบว่า หน่วยบริการทุกแห่งมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งสิ้น 164,919,738.54 บาท 
 

 ตารางประมาณการรายได้เปรียบเทียบรายได้จริง ณ มีนาคม 2562  (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อ่ืน 
(ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ)) 

หน่วยบริการ แผนรายได้ มี.ค.62 รายได้ มี.ค.62 ส่วนต่าง มี.ค.62 ร้อยละ 

สตูล 301,379,750.00 323,908,221.52 22,528,471.52 7.48 

ควนโดน 50,346,869.73 62,055,982.15 11,709,112.42 23.26 

ควนกาหลง 54,646,603.00 66,784,129.79 12,137,526.79 22.21 

ท่าแพ 47,951,950.00 65,572,558.03 17,620,608.03 36.75 

ละงู 94,023,500.00 123,691,686.76 29,668,186.76 31.55 

ทุ่งหว้า 48,131,300.00 59,267,856.77 11,136,556.77 23.14 

มะนัง 28,711,500.00 39,688,367.34 10,976,867.34 38.23 

รวม 625,191,472.73 740,968,802.36 115,777,329.63 18.52 

 ผลการด าเนินงานตามแผนประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุนและรายได้อ่ืน (ระบบบันทึกบัญชี
อัตโนมัติ)) ของหน่วยบริการในจังหวัดสตูล ณ มีนาคม 2562 พบว่า หน่วยบริการทุกแห่งมีรายได้จริงมากกว่า
ประมาณการรายได้ ณ มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 115,777,329.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.52 

 

 ตารางประมาณการรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ณ มีนาคม 2562 (ไม่รวมค่าเสื่อมและตัด
จ าหน่าย) 

หน่วยบริการ แผนรายจ่าย มี.ค.62 รายจ่าย มี.ค.62 ส่วนต่าง มี.ค.62 ร้อยละ 
สตูล 275,835,000.00 269,027,528.96 - 6,807,471.04 - 2.47 
ควนโดน 45,956,525.00 46,387,331.01 430,806.01 0.94 
ควนกาหลง 52,774,780.00 51,192,963.05 - 1,581,816.95 - 3.00 
ท่าแพ 45,639,925.00 47,328,118.49 1,688,193.49 3.70 



ละงู 90,235,200.00 94,187,909.89 3,952,709.89 4.38 
ทุ่งหว้า 44,611,707.18 42,705,853.65 - 1,905,853.53 - 4.27 
มะนัง 25,359,443.90 25,219,358.77 - 140,085.13 - 0.55 
รวม 580,412,581.08 576,049,063.82 - 4,363,517.26 - 0.75 

 ผลการด าเนินงานตามแผนประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจ าหน่าย) ของหน่วยบริการใน
จังหวัดสตูล ณ มีนาคม 2562 พบว่า หน่วยบริการในจังหวัดสตูลมีค่าใช้จ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการค่าใช้จ่าย ณ 
มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น - 4,363,517.26บาท คิดเป็นร้อยละ - 0.75 โดยหน่วยบริการทุกแห่งมีค่าใช้จ่ายจริงไม่
เกิน ± ร้อยละ 5 จากแผนทางการเงิน (PLANFIN) 

 ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method  

หน่วยบริการ 
ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน ผลประเมิน 

OP & IP ต้นทุน OPD/ครั้ง Mean+1SD ผลประเมิน ต้นทุน IPD/AdjRW Mean+1SD ผลประเมิน 

สตูล 752.79 973.11 ผ่าน 16,685.48 17,232.56 ผ่าน ผ่าน 

ควนโดน 990.05 847.01 ไม่ผา่น 19,546.17 21,917.59 ผ่าน ไม่ผา่น 

ควนกาหลง 840.19 847.01 ผ่าน 22,119.43 21,917.59 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

ท่าแพ 905.96 847.01 ไม่ผา่น 15,942.22 21,917.59 ผ่าน ไม่ผา่น 

ละง ู 733.74 778.23 ผ่าน 17,535.44 18,447.59 ผ่าน ผ่าน 

ทุ่งหว้า 857.12 847.01 ไม่ผา่น 17,221.89 21,917.59 ผ่าน ไม่ผา่น 

มะนัง 448.50 1,077.55 ผ่าน 17,763.95 27,923.93 ผ่าน ผ่าน 

 ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 พบว่า ด้าน
ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกมีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 4 แห่ง ด้านต้นทุนบริการผู้ป่วยในมีหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 6 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนหน่วยบริการทั้ง 2 ด้าน พบว่า จังหวัดสตูล มี
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินต้นทุนหน่วยบริการทั้ง 2 ด้าน จ านวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล
ละงู และโรงพยาบาลมะนัง 

 คุณภาพบัญชทีางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยบริการ 
คุณภาพบัญชีแม่ข่าย (100 คะแนน) 

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 

สตูล 100 100 100 100 100 100 
ควนโดน 100 100 100 100 100 100 
ควนกาหลง 100 100 100 100 100 100 
ท่าแพ 100 100 100 100 100 100 
ละงู 100 100 100 100 100 100 
ทุ่งหว้า 100 100 100 100 100 100 



มะนัง 100 100 100 100 100 100 
คะแนนเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 

 

หน่วยบริการ 
คุณภาพบัญชีลูกข่าย (50 คะแนน) 

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 

สตูล 50 50 50 50 50 50 
ควนโดน 50 50 50 50 50 50 
ควนกาหลง 50 50 50 50 50 50 
ท่าแพ 50 50 50 50 50 50 
ละงู 50 50 50 50 50 50 
ทุ่งหว้า 50 50 50 50 50 50 
มะนัง 50 50 50 50 50 50 
คะแนนเฉลี่ย 50 50 50 50 50 50 

 ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2562 

จากผลการด าเนินงานคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการในจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ 2562 พบว่าหน่วย
บริการทุกแห่งในจังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์คุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคะแนนคุณภาพบัญชี ระดับแม่ข่าย 
100 คะแนน และคะแนนคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ ระดับลูกข่าย 50 คะแนน  

 

 

 

 

 รายรับ IP UC ปีงบประมาณ 2562 ณ มีนาคม 2562 
รหัส หน่วยบริการ จ านวนเงินปรับ

ลดค่าแรง IP ปี 
62 

ปรับลดค่าแรง ณ 
มี.ค. 62 

ร้อยละ ประมาณการ
รายรับ IP 62 
หลังปรับลด

ค่าแรง 

รายรับ IP ณ 
มี.ค. 62 

ร้อยละ 

10746 สตูล 73,824,055.34 36,912,027.66 50.00 3,991,815.56 30,041,042.51 55.64 

11402 ควนโดน 4,142,353.36 2,071,176.67 50.00 3,763,053.36 1,893,343.37 50.31 

11403 ควนกาหลง 6,422,250.25 3,211,125.12 50.00 7,096,536.97 2,906,178.94 40.95 

11404 ท่าแพ 6,493,021.50 3,246,510.75 50.00 8,415,338.94 2,684,027.25 31.89 



11405 ละง ู 16,426,136.02 8,213,068.02 50.00 19,874,403.21 7,461,046.03 37.54 

11406 ทุ่งหว้า 6,832,288.84 3,416,144.41 50.00 6,120,809.93 2,769,703.29 45.25 

28786 มะนัง 3,062,124.39 1,531,062.18 50.00 6,227,338.07 7,127,024.74 114.45 

รวม 117,202,229.70 58,601,114.81 50.00 105,489,296.04 54,882,366.13 52.03 

ที่มา : www.nhso.go.th ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562 

รายรับเงิน IP UC ของหน่วยบริการในจังหวัดสตูล ณ มีนาคม 2562 (ได้รับโอนเงินเมื่อ 30 เมษายน 
2562) พบว่า ในภาพรวมจังหวัดสตูล มีรายรับ IP UC มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยรายรับเงิน IP UC ณ มีนาคม 2562 ที่
ต้องได้รับรายรับเงิน IP UC ร้อยละ 50 ของประมาณการรายรับเงิน IP UC ปีงบประมาณ 2562 โดยจังหวัดสตูลมี
รายรับเงิน IP UC รวม จ านวน  54,882,366.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.03 แต่มีหน่วยบริการ 4 แห่ง ได้รับ
รายรับเงิน IP UC น้อยกว่าร้อยละ 50 คือ โรงพยาบาลทุ่งหว้า (ร้อยละ 45.25) โรงพยาบาลควนกาหลง (ร้อยละ 
40.95) โรงพยาบาลละงู (ร้อยละ 37.54) และโรงพยาบาลท่าแพ (ร้อยละ 31.89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนทางการเงิน (PLANFIN) รอบครึ่งปีหลัง 
 หน่วยบรกิาร แผน

ประมาณ
การ 

ประมาณการ
รายได้ 

ประมาณการ
รายจ่าย 

ประมาณการ
ก าไร/ขาดทุน 

(NI) 

EBITDA Planfin 
แบบ 

Risk 
EBITDA 

Risk 
Investm

ent 
>20% 
EBITDA 

Risk 
NWC 

เหลือต่อ
รายจ่าย:
เดือน 

สตูล เกินดุล 679,040,610.00 605,697,960.00 73,342,650.00 60,763,130.00 2 Normal Normal Risk 

ควนโดน เกินดุล 111,363,857.38 96,365,416.20 14,998,441.18 10,378,410.65 1 Normal Normal Normal 

ควนกาหลง เกินดุล 115,184,076.57 110,364,197.20 4,819,879.37 4,965,943.86 2 Normal Normal Risk 

ท่าแพ เกินดุล 100,601,035.13 98,167,377.40 2,433,657.73 2,025,581.26 2 Normal Normal Risk 

ละง ู เกินดุล 205,196,681.80 197,074,930.00 8,121,751.80 11,619,585.94 2 Normal Normal Risk 



ทุ่งหว้า เกินดุล 100,483,225.59 94,257,638.14 6,225,587.45 7,200,133.22 2 Normal Normal Risk 

มะนัง เกินดุล 59,742,375.51 56,663,860.92 3,078,514.59 5,832,782.71 2 Normal Normal Risk 

 จากแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในจังหวัดสตูล รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 
2562 พบว่า มีแผนทางการเงิน (PLANFIN) 2 แบบ คือ PLANFIN แบบที่ 1 ไม่ต้องปรับแผนทางการเงิน จ านวน 1 
แห่ง คือ โรงพยาบาลควนโดน และ PLANFIN แบบที่ 2 ทบทวนการลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านเงินทุน
หมุนเวียน จ านวน 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลท่าแพ โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
และโรงพยาบาลมะนัง ซึ่งต้องทบทวนการลงทุนด้วยเงินบ ารุง  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แผนงาน โครงการ หรือมาตรการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินการคลัง
ระดับจังหวดั 

คณะกรรมการ CFO 
และผูเ้กี่ยวข้องด้าน

การเงินการคลัง 

1 ครั้ง : ไตรมาส  ครั้งท่ี 1 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ  วันท่ี 11 ม.ค.62 

2 ประชุมคณะท างานเฝ้า
ระวังสถานการณ์การเงิน
การคลัง 

คณะท างานฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง : ไตรมาส  ครั้งท่ี 1 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 

 วันท่ี 3 ม.ค.62 

3 ประชุมพัฒนางาน
การเงินและบัญช ี

ผู้รับผิดชอบงานการเงิน
และบัญชีหน่วยบริการ 

1 ครั้ง : เดือน  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 ม.ค. 62 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 ก.พ. 62 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 15 มี.ค. 62 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 11 เม.ย. 62 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 13 พ.ค. 62 

กลุ่มงาน
การเงินและ

บัญช ี



4 ประชุมนิเทศและตดิตาม
การด าเนินงานตามแผน
ทางการเงิน 

ผู้รับผิดชอบงานการเงิน
และบัญชีหน่วยบริการ 

7 ครั้ง : 
ปีงบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กลุ่มงาน

ประกัน

สุขภาพ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบแผนการเงิน
การคลังของหน่วยบริการ 

ผู้รับผิดชอบงานการเงิน
และบัญชีหน่วยบริการ 

2 ครั้ง : 
ปีงบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กลุ่มงาน

ประกัน

สุขภาพ 

  

 ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสตูลได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังโดยการน าเสนอข้อมูล
ระดับวิกฤตทางการเงิน ตลอดจนการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบกับแผนทางการเงิน PLANFIN เป็นราย
เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เป็นรายเดือน เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบ
สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ และสามารถน าข้อมูลไปวางแผนในการด าเนินงานของหน่วยบริการ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) 

 แม้ในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสตูลยังไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ระดับ 7 แต่จังหวัดสตูลยังต้องด าเนินการติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังอย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่อง เนื่องจากในช่วงปลายปีงบประมาณหน่วยบริการจะไมไ่ด้รับจัดสรรเงินส าหรับด าเนินการของหน่วยบริการ
เพ่ิมเติม ประกอบกับหน่วยบริการส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการขนาดเล็กที่มีประชากรเบาบาง แม้จะได้รับจัดสรร
ค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่ายรายหัวเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 แต่เป็นการได้รับจัดสรรเพ่ิมตาม
งบด าเนินการขั้นต่ า ปีงบประมาณ 2560 (MOE_UC) ท าให้โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กได้รับยอดจัดสรรเพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงพยาบาล ในขณะที่โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ได้รับผลกระทบโดยได้รับยอดจัดสรรเงินจากแนว
ทางการจัดสรรดังกล่าวลดลง ประกอบกับโรงพยาบาลสตูลมียอดค้างช าระค่าตอบแทนบุคลากร (ฉ.12) ซ่ึงค้างจ่าย
สะสมตั้งแต่ปี 2558 เป็นจ านวนมาก เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้โรงพยาบาลสตูลเกิดภาวะขาดสภาพคล่องทาง
การเงินจนประสบภาวะวิกฤตทางการเงินได้ ท าให้จังหวัดสตูลจ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการ
คลังของหน่วยบริการอย่างใกล้ชิด 

5. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  



  ปัญหาอุปสรรค  
 1. จังหวัดสตูลได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวน้อย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชากรเบาบาง โดยหน่วยบริการ 
5 แห่ง จากทั้งหมด 7 แห่ง มีประชากรน้อยกว่า 30,000 คน  
 2. จังหวัดสตูลได้รับการจัดสรรเงินส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และค่าตอบแทน
บุคลากร ปีงบประมาณ 2562 น้อยกว่าปีงบประมาณ 2561  
 3. กระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือทางการเงินการคลัง แต่ไม่มีการอธิบาย
รายละเอียดและแนวทางการน าไปใช้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

  ข้อเสนอแนะ 
 1. กระทรวงสาธารณสุขควรขอสนับสนุนค่าตอบแทนบุคลากรเพิ่มเติมจากงบกลาง 
 2. กระทรวงสาธารณสุขควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ CFO จังหวัดและเครือข่าย เพ่ือให้สามารถ
น าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรจัดสรรงบค่าแรงบุคลากรแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน       

หัวข้อ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

จังหวัดสตูล  เขตสุขภาพที่  12   ตรวจราชการวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562   

.......................................................... 

ประเด็นการตรวจราชการ พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรม

ควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       เข้าสู่การ

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 และ Reaccredit  

1.สถานการณ์ตามประเด็นย้อนหลัง 3-5 ปี จ าแนกรายอ าเภอ (ตค. 61-เมย.62) 

     จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาล จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย รพท. 1 แห่ง รพช. 6 แห่ง ผ่านการรับรอง 

คุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71  

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  โดยมีรายละเอียดดังนี้    

1. โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.สตูล) จ านวน 1 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จ านวน 
1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด PA) 

2. โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จ านวน 6 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จ านวน 5 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33  (ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด PA) 

3. โรงพยาบาลมะนัง รพช.ระดับ F2 เข้าสู่กระบวนการยื่นเอกสารเพ่ือขอรับรอง HA (ข้ัน 1) จ านวน 
1 แห่ง    

ล าดับ กลุ่ม โรงพยาบาล ระดับ 

ยังไม่ผ่าน ผ่าน 

สร้างใหม ่
0 1 2 

1

e 

2

e 

3

e 
r1e 3 r1 r2 r3 r4 

1 รพท. สตูล S          /    

รวม  .......1.....  แห่ง  ผ่านการรับรอง HA ....1........  แห่ง คิดเป็นร้อยละ ....100......... 

 

ล าดับ กลุ่ม โรงพยาบาล ระดับ 

ยังไม่ผ่าน ผ่าน สร้างใหม ่

0 1 2 1e 2e 3e 
r1

e 
3 r1 r2 r3 r4  



1 รพช. ละงู F1            /  

2 รพช. ควนโดน F2          /    

3 รพช. ควนกาหลง F2          /    

4 รพช. ท่าแพ F2        /      

5 รพช. ทุ่งหว้า F2           /   

6 รพช. มะนัง F2 /            / 

รวม  .......6.....  แห่ง  ผ่านการรับรอง HA ......5.....  แห่ง คิดเป็นร้อยละ .... 83.33........ 

              

           

เพิ่มเติม  : รพช. อยู่ในระหว่างการเข้าสู่กระบวนการรับรอง  ( สถานะ 0 หรือ สร้างใหม่) 
 

รายช่ือโรงพยาบาล ขั้น 
เปิดด าเนินการ 

เมื่อ(เดือน/พศ. 

รับผู้ป่วยค้างคืน

หรือไม่ 

มีกระบวนการควบคุมคุณภาพการ

ให้บริการหรือไม่/อย่างไร 
รับ ไม่รับ 

โรงพยาบาลมะนัง 0 1 ตค. 2556 / - ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA ขั้น 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ขณะนี้อยู่ รพ.ระหว่างการเตรียมความพร้อม
และรอการแจ้งวันรับการตรวจประเมินจาก 
สรพ. 

 

ผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของสถานพยาบาลจังหวัดสตูล 

 

โรงพยาบาล ชนิด รพ. ขั้นปัจจุบัน วันท่ีรับรอง วันหมดอาย ุ หมายเหต ุ

รพ.สตลู รพท. R2 15 ก.พ.60 14 ก.พ.63  

รพ.ควนโดน รพช. R2 28 ส.ค.61 27 ส.ค.64  

รพ.ท่าแพ    รพช. 3 29 ม.ค.61 28 ม.ค.63  

รพ.ควนกาหลง รพช. R2 18 ธ.ค.61 17 ธ.ค.64  



รพ.ทุ่งหว้า รพช. R3 13 ก.พ.61 12 ก.พ.64  

รพ.ละง ู รพช. R4 23 พ.ค.60 22 พ.ค.63  

รพ.มะนัง รพช. 0 - - อยู่ระหว่างการเตรยีมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน

รับรอง HA (ขั้น 1) 

 

ข้อมูลจากเว๊บไซต์ WWW.ha.or.th  รายงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  2561 
 

           จังหวัดสตูลมีโรงพยาบาล จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย  

1. โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง คือ รพ.สตูล ผ่านการรับรอง Re-accreditation ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2560 วันหมดอายุ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้โรงพยาบาลสตูลได้ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพของโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยจัดแผนพัฒนาระบบตามข้อเสนอแนะ 

(recommended)  จาก สรพ. และวางแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ฉบับที่ ๔ (ฉบับใหม่) เพ่ือ

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน Re-Accredit ครั้งที่ 3 ในปี 2563 

 

โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง   ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลละงู เป็นโรงพยาบาลชุมชุนขนาด 60 เตียง (F1) ผ่านการรับรอง Re-accreditation ครั้งที่ 4   

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 หมดอายุ 22 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้โรงพยาบาลละงูได้จัดท าแผนตาม

ข้อเสนอแนะ (recommended)  จาก สรพ. และด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 

2562 โดยวางแผนการเรียนรู้แนวทางพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ฉบับที่ ๔ (ฉบับใหม่) ให้

คณะกรรมการคุณภาพของโรงพยาบาลทุกทีม เพ่ือรองรับการประเมิน Re-Accredit ครั้งที่ 5 ในปี 2563 
 

2. โรงพยาบาลควนโดน เป็นโรงพยาบาลชุมชุน ขนาด 30 เตียง (F2) ผ่านการรับรอง Re-accreditation  

ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 หมดอายุ 27 สิงหาคม 2564 ขณะนี้โรงพยาบาลควนโดนได้จัดท าแผนการ

ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตาม

ข้อเสนอแนะ (recommended)  จาก สรพ.ภายหลังผ่านการรับรอง  

 

3.โรงพยาบาลควนกาหลง เป็นโรงพยาบาลชุมชุน ขนาด 30 เตียง (F2) ผ่านการรับรอง Re-accreditation  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 หมดอายุ 17 ธ.ค.64 ขณะนี้ โรงพยาบาลได้รับ Recommended จาก สรพ.เมื่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่โรงพยาบาลจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพส าหรับ 3 ปีข้างหน้า 

รองรับการ 3rd  Reaccreditation  
 

http://www.ha.or.th/


4.โรงพยาบาลท่าแพ เป็นโรงพยาบาลชุมชุนขนาด 30 เตียง (F2) ผ่านการรับรองตามมาตรฐานรับรองคุณภาพ HA 

ขั้น 3  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 หมดอายุวันที่ 28 มกราคม 2563  ขณะนี้โรงพยาบาลท่าแพอยู่ระหว่างการ

พัฒนาระบบตามข้อเสนอแนะ (recommended) เพ่ือรับการเยี่ยมเฝ้าระวัง 1 ปี จาก สรพ.ภายหลังผ่านการ

รับรอง และเตรียมความพร้อมรองรับการ Reaccreditation ในปี 2563 
 

5.โรงพยาบาลทุ่งหว้า เป็นโรงพยาบาลชุมชุนขนาด 30 เตียง (F2) ผ่านการรับรอง Re-accreditation ครั้งที่ 3  

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และหมดอายุวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ขณะนี้โรงพยาบาลทุ่งหว้าได้ด าเนินงานปี

งบ 2562 ตาม Recommend จาก สรพ. โดย รพ.ได้จัดท าแผนส่ง สรพ. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่าง

การรวบรวมผลการด าเนินงาน ของเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 และปรับแผน/ทบทวนการด าเนินงาน 

 

6. โรงพยาบาลมะนัง เป็นโรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่ ขนาด 10 เตียง (F3) ได้ปรับขนาดเป็น โรงพยาบาลขนาด 

30 เตียง( F2) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เปิดด าเนินการครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยเปิดด าเนินการ

มาครบ 5 ปีแล้ว  ในปี 2560-2561 โรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการคุณภาพโดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล  ต้ังทีมน าคุณภาพ วิเคราะห์ประเมินตนเอง และน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพตามประเด็นต่างๆ 

ตามแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 12 กิจกรรมทบทวน รพ.มะนังด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ือขอรับรอง

คุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้อยู่ ระหว่างการเตรียมความพร้อมและรอการแจ้ง

วันรับการตรวจประเมินจาก สรพ.  

 

 โดยสรุป โรงพยาบาลในจังหวัดสตูล มีจ านวน 7 แห่ง เป็น รพท.ขนาด S จ านวน 1 แห่ง ผ่านการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด PA) 

รพช. ขนาด F1 จ านวน 1 แห่ง และ รพช.ขนาด F 2 จ านวน 5 แห่ง รวมเป็นจ านวน 6 แห่ง ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน HA ขั้น 3 /ผ่านการ  Re-accreditation จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33  (ไม่ผ่านเกณฑ์ตาม

ตัวชี้วัด PA) และ รพ.มะนัง เข้าสู่กระบวนการขอรับรอง (ข้ัน 1)  ส าหรับในปี 2563 มีโรงพยาบาลหมดอายุ 

จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลท่าแพ หมดอายุ  วันที่  28 ม.ค. 2563 
2. โรงพยาบาลสตูล หมดอายุ   วันที่  14 ก.พ. 2563 
3. โรงพยาบาลละง ู หมดอายุ   วันที่ 22 พ.ค. 2563 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่จะหมดอายุทั้ง 3 แห่ง ในปี 2563 ได้เตรียมความพร้อม โดยการจัดท าแผนพัฒนา 

ระบบตามข้อเสนอแนะ (recommended)  จาก สรพ. และเตรียมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเรียนรู้แนวทางการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ฉบับใหม่ เพ่ือรองรับการประเมิน Re-

Accredit ในปี 2563  



 

2.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ส าคัญ  ในปี 2562  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน HA เครือข่ายระดับจังหวัดสตูล ปี 2562  

    ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลที่ 4/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 ประกอบด้วย  

1.1 คณะกรรมการก ากับทิศทางการพัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน HA 
1.2 คณะกรรมการพ่ีเลี้ยงคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA จังหวัดสตูล 

2. จัดท าแผนพัฒนางานคุณภาพมาตรฐาน HA ระดับจังหวัดและหน่วยบริการโรงพยาบาล (รพ.7 แห่ง)        

    ประจ าปี  งบประมาณ 2562 

3.จัดท าแผนการส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐาน HA (ฉบับใหม่) เพ่ือเสริมพลังทีมพัฒนาคุณภาพทุก 

              โรงพยาบาล ประจ าปี 2562 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง รพท.และ รพช. 

     4.จัดท าแผนเยี่ยมติดตามกระตุ้นการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ HA เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

        ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพระหว่างโรงพยาบาลในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดย 

        ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด 

     5.ทีมพ่ีเลี้ยงจากงานศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลในจังหวัดสตูล ลงเยี่ยมติดตามให้ค าแนะน า/ชี้แนะ 

        เกี่ยวกับการท างานคุณภาพและการด าเนินงาน 12 กิจกรรมทบทวนของโรงพยาบาลมะนัง เพ่ือรับ 

        การประเมิน HA ขั้นที่ 1  จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และ ครั้งที่ 2    

        เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2562 

6.สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะในการตรวจราชการ รอบที่ 1 ระดับจังหวัดได้จัดประชุมทีมพ่ีเลี้ยงเตรียม 

  ความพร้อมรับการตรวจราชการ และติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการ 

  ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาล รอบที่ 2 ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2562  

   

และเตรียมความพร้อมส าหรับ โรงพยาบาลที่จะหมดอายุ จ านวน 3 แห่ง โดยมีแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

- บูรณาการจัดการเรียนรู้ ในงบประมาณจัดโครงการ เพ่ือเตรียมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเรียนรู้
แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 
ฉบับใหม่ เพ่ือรองรับการประเมิน Re-Accredit ในปี 2563 โดยโรงพยาบาลสตูลเป็นแม่ข่าย
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และทีมน าในระบบส าคัญจาก รพช.ทุ กแห่ง เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเชี่ยวชาญในระบบส าคัญระดับจังหวัด มีระบบการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้น
การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยใช้เครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน Quality Learning 
network (QLN) โดยคัดเลือกบุคลากรจากโรงพยาบาลทุกแห่งที่มีความรู้ความสามารถ



เฉพาะด้านต่างๆ เป็นคณะท างาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ปรึกษา ในระบบส าคัญของ
โรงพยาบาลและเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน Re-Accredit ของโรงพยาบาล ในปี 
2563 และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัด 

 

3. ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรค 
 

1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานระดับจังหวัดมีน้อย ท าให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานคุณภาพ ซึ่งมี
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร เพ่ือขับเคลื่อนงานคุณภาพให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานคุณภาพส่วนใหญ่ยังขาดความเข้มแข็งและองค์ความรู้ของพ่ีเลี้ยงคุณภาพ  
 

4.ข้อเสนอแนะ  

1.  ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระดับเขตมีการสนับสนุนองค์ความรู้ของพ่ีเลี้ยงคุณภาพในระดับ 

     โรงพยาบาล และจังหวัด ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง 

2.  มีการประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC ภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพในการสนับสนุนกลไกในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

5. Best Practice  
 

จังหวัดสตูล มีคณะท างานทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดที่ประกอบไปด้วย ผู้ประสานงานส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์คุณภาพของโรงพยาบาลทุกแห่งที่เข้มแข็ง มีความร่วมมือร่วมใจ ในการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพของโรงพยาบาล โดยใช้เครือข่ายเพ่ือนช่วยเพื่อน Quality Learning network (QLN) สามารถผลักดันให้ 

โรงพยาบาลมะนัง เข้าสู่กระบวนการขอรับการประเมินรับรอง HA (ข้ัน 1) ในปี 2562 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร  

          จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

 

2) สถานการณ์ 

 ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) มาพฒันาองคก์ร ผา่นเกณฑร์ะดบั 5 และมีนโยบายใหส้ านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง น าเกณฑคุ์ณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐมาพฒันาองค์กร เช่นเดียวกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล ซ่ึงส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอทั้ง 7 แห่งผา่นเกณฑ์ระดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 100  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผูบ้ริหารมีนโยบายให้ สสจ.สตูล และ สสอ. ทั้ง 7 แห่ง มีการพฒันาตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง โดยใหมี้การประเมินและพฒันาเช่ือมโยงไปพร้อมกนั 
 
3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตารางท่ี 83 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
            ภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หน่วยงาน จ านวน 

(แห่ง) 
เป้าหมาย 
(ระดับ) 

ผลการด าเนินงาน (ระดับ) 
ปี 2561 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 

สสจ.สตูล 1 5 5 100 4 80 
สสอ. 7 5 5 100 4 80 
สสอ.เมืองสตูล 5 5 100 4 80 
สสอ.ควนโดน 5 5 100 4 80 
สสอ.ควนกาหลง 5 5 100 4 80 
สสอ.ท่าแพ 5 5 100 4 80 
สสอ.ละงู 5 5 100 4 80 
สสอ.ทุ่งหว้า 5 5 100 4 80 
สสอ.มะนัง 5 5 100 4 80 

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562 
ที่มา : รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5 แบบฟอร์ม 

 



ระบบธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ 90 

ประเด็นการตรวจราชการ 

สถานการณ์ 

  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีเกณฑ์การประเมิน  

ดังนี้  

ร้อยละ 90 ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละของหน่วยงานผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 90 

หมายเหตุ 

2561 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 93.94 ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  

จ านวน – แห่ง 
โรงพยาบาลสตูล 96.97 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 96.97 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนโดน 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 90.91 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 90.90 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 96.97 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสตูล 96.97 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละงู 100.00 
โรงพยาบาลละงู 93.94 
โรงพยาบาลควนกาหลง 93.94 
โรงพยาบาลควนโดน 100.00 
โรงพยาบาลท่าแพ 90.91 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า 93.94 
โรงพยาบาลมะนัง 100.00 
คะแนนเฉลี่ย 95.76 

                                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 7  กันยายน  2561 

 



 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2  ( ต.ค. – มี.ค. 2562 )  กลุ่มเป้าหมาย  15  หน่วยงาน  

ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยในไตรมาสที่ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละของหน่วยงานผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80 

หมายเหตุ 

2562 
 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 80.77 ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  

จ านวน 9 แห่ง 
โรงพยาบาลสตูล 84.62 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง 50.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนโดน 80.77 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแพ 50.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า 34.62 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 100.00 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสตูล 80.77 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละงู 92.31 
โรงพยาบาลละงู 38.46 
โรงพยาบาลควนกาหลง 57.69 
โรงพยาบาลควนโดน 73.08 
โรงพยาบาลท่าแพ 65.38 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า 26.92 
โรงพยาบาลมะนัง 38.46 
คะแนนเฉลี่ย 40.00 

                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 24  เมษายน  2562 

 

ปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงานมีคะแนนไม่ถึงตามเป้าหมายของ 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสตูล 



1. EB.มีมากและรายละเอียดในแต่ละ EB.มีรายละเอียดมาก 

2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ควรจะท าแค่ครั้งเดียว เป็น EB.ส าหรับเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารไปเลย 

3. การตั้งระดับเปอร์เซ็นต์ความส าเร็จของงาน ไม่ควรตั้งสูงเกินไปในไตรมาสที่ 2 ควรจะเป็น  60 %   ไตร

มาสที่ 3 ควรจะเป็น 80 %  ไตรมาสที่ 4 ควรจะเป็น 90 % 

4. การส่งระดับคะแนนในแต่ละไตรมาส ควรจะให้ทางสนง.สสจ.ส่งคะแนนโดยตรงไปที่ ศปท.เพื่อความ

สะดวก รวดเร็ว ฉับไว 

5. ในแต่ละ EB. ควรจะให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการคิดรายละเอียดในแต่ละ EB.ด้วย 

6. สิ้นเปลืองกระดาษโดยใช่เหตุ ให้เน้นการปฏิบัติมากกว่าการลงรายละเอียดในรายงานแล้วส่ง 

7. ในการให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินควรจะมีทุกระดับจาก สสจ., สสอ., รพท., รพช. 

8. ให้เน้นไปในงานพัสดุไปเลย ดีกว่ามาท าทุกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กป แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะที่  ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ  : ระบบธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด  : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ 

   การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

 

5. ประเด็นการตรวจราชการ 
5.1 การก ากับและติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)  
5.2 ก ากับติดตามให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  ประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 
5.3 ประเมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงิน 

 

6. สถานการณ์ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  ได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในตามนโยบายและ

ตัวชี้วัดของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือให้หน่วยบริการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
และปลอดจากข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ในหน่วยงาน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหน่วยรับตรวจในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
ครอบทุกประเภทหน่วยรับตรวจ   

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 
มิติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)  และได้แจ้งให้หน่วยบริการด าเนินการแนบเอกสารในระบบ และได้ด าเนินการ
ครบทุกหน่วยบริการ 

3. หน่วยบริการ รพท./รพช.  ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 5 มิติ  ครบทุกหน่วยบริการ 
 

7. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งานตรวจสอบภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้

ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  พบว่ายังมีความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน และพัสดุ  

เนื่องจากบางหน่วยรับตรวจขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญในด้านการเงิน  และพัสดุ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.

2562  จึงได้เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายหน่วยรับตรวจ  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 



หน่วยรับตรวจตามแผน เป้าหมาย(แห่ง) ผลงาน (แห่ง) 

ณ 02 พฤษภาคม 2562 

ระยะเวลา 

โรงพยาบาลทั่วไป ๑   1 เมษายน – สิงหาคม 2562 

โรงพยาบาลชุมชน 6 6 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 7 0 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 45 30 

รวม 59 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
- มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในตามนโยบายและตัวชี้วัดของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)  

และได้แจ้งให้หน่วยบริการด าเนินการแนบเอกสารในระบบ 
- โรงพยาบาล ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานประเมินระบบควบคุมภายใน 5 

มิต ิ ครบทุกแห่ง (100%) 
- การประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)  หน่วยบริการได้ด าเนินการ

ครบแล้วทุกแห่ง (100%) 
 

9. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์  ระดับ
จังหวัด 

ไม่มี 

 

10. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  



ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

ที่เสนอต่อคณะตรวจฯ  

- - 

 

11. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
        - 

 

12. ผลงานเด่น/นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
    - 

 

 

 

 

 

 


