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คณะที่ 3  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 

1. ระบบการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

 จังหวัดที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

2) สถานการณ์ 

1. ข้อมูลบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จ าแนกตามประเภทเจ้าหน้าที่ 

ประเภทเจ้าหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 1,436 59.66 
พนักงานราชการ 44 1.83 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 736 30.58 
ลูกจ้างประจ า 89 3.70 
ลูกจ้างชั่วคราว 102 4.24 

รวม 2,407 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีบุคลากรในสังกัดทุกประเภทปฏิบัติงานจริง จ านวน 2,407 
คน ประกอบด้วย ข้าราชการมีจ านวนมากที่สุด 1,436 คน ร้อยละ 59.66 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 736 คน ร้อยละ 30.58 ลูกจ้างประจ า จ านวน 89 คน ร้อยละ 3.70 ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 102 คน 
ร้อยละ 4.24 และพนักงานราชการน้อยที่สุด จ านวน 44 คน ร้อยละ 1.83 

2. ข้อมูลบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จ าแนกตามประเภทหน่วยงานที่
ปฏิบัติงาน 

ประเภทหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 638 26.51 
โรงพยาบาลชุมชน 1,596 66.31 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 67 2.78 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 95 3.95 

รวม 2,407  

บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
จ านวนทั้งสิ้น 1,596 คน คิดเป็นร้อยละ 66.31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 638 คน ร้อยละ 
26.51 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 95 คน ร้อยละ 3.95 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีจ านวนบุคลากร
น้อยที่สุด จ านวน 67 คน ร้อยละ 2.78 
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3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

1. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูล/
สารสนเทศด้านก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ 

2. มีแผนบริหารต าแหน่ง หน่วยงานต้องมีแผนบริหารต าแหน่ง (และแผนก าลังคนด้านอ่ืนๆ เช่น 
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพแผนพัฒนาบุคลากรฯลฯ) 

3. มีการด าเนินการตามแผน 
4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็น

ปัจจุบัน 
มีการปรับปรุงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลวุฒิใน
ต าแหน่ง ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ในระบบ HROPS ให้
เป็นปัจจุบัน 

2. มีการรายงานสถิติก าลังคน 2.1 รายงานข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด (ระบบ HROPS) 

2.2 รายงานข้อมูลการสูญเสียบุคลากร (ระบบ HROPS) 
2.3 รายงานข้อมูลจ านวนต าแหน่งทั้งหมดของบุคลากร 

(ระบบ HROPS) 
2.4 รายงานข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่างของบุคลากร 

(ระบบ HROPS) 
3. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากร

สาธารณสุข(ระบบ HROPS) 
3.1 การบริหารต าแหน่ง 
3.2 การวางแผนก าลังคน 
3.3 การวิเคราะห์ภาระงาน 
3.4 สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

4. แผนบริหารต าแหน่ง 4.1 มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผน
ก าลังคน 

4.2 จัดท าแผนก าลังคน และมีแผนบริหารต าแหน่ง 
4.3 มีแผนก าลังคนด้านอื่นๆ เช่น แผนความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
4.4 มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ แผนบริหารต าแหน่ง

ภายในจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดทราบ 
5. ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด มีต าแหน่งว่างลดลงจ านวน 4 ต าแหน่ง 
6. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ บุคลากรสาธารณสุข (สายงานการให้บริการทาง

การแพทย์ (ยกเว้นสายงานขาดแคลน) จ านวน 10 สาย
งาน) มีความเพียงพอ ร้อยละ 82 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- -  

6)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านก าลังคน ระบบ HROPS มีการถ่ายโอนข้อมูลมาจากระบบ
เดิมท าให้มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 

2. ไม่สามารถด าเนินการตามแผนบริหารต าแหน่ง ได้ เนื่องจากผู้ได้รับการคัดเลือกส่งแบบ
ประเมินผลงานไม่ทันตามก าหนด 

3. จ านวบุคลากรสาธารณสุขในภาพรวมมีความเพียงพอ แต่บางสายงานมีความขาดแคลน  

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 

      
ผู้รายงาน นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทร 086 289 2497 
E-mail tsumscseaw@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 19 มิถุนายน 2562  
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 

2) สถานการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลดัชนีความสุขของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนสร้างสุขของหน่วยงานในสังกัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 70 เมืองพัทลุง 2 2 100 

   กงหรา 2 2 100 
เขต 12 เขาชัยสน 2 2 100 

   ตะโหมด 2 2 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2 2 100    

ปากพะยูน 2 2 100 
 ศรีบรรพต 2 2 100 

ป่าบอน 2 2 100 
บางแก้ว 2 2 100 
ป่าพะยอม 2 2 100 
ศรีนครินทร์ 2 2 100 
รวม 23 23 100 

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

สสจ.พัทลุง ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งทีมสร้างสุข และได้จัดประชุมทีมสร้างสุขของหน่วยงาน 
ในสังกัด เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนสร้างสุขได้ มีตัวแทนนักสร้างสุขจากหน่วยงานในสังกัด
เข้าร่วมประชุม จ านวน 50 คน 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าแผนสร้าง
สุขของหน่วยงาน  

หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานหน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าแผนสร้างสุขของ
หน่วยงาน 

หน่วยงาน Happy Body  Happy Relax  Happy Heart  Happy Soul  Happy Family  Happy Society  Happy Brain  Happy Money  Happy Worklife  Average Happy

01-ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั 68.30       60.63         71.54         71.83       76.25          66.11           63.96        48.70           67.21            66.06             

02-ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ 65.03       62.66         74.87         72.53       72.73          64.66           68.61        47.65           67.15            66.21             

07-โรงพยาบาลชมุชน 64.93       56.77         70.56         70.81       67.19          63.54           63.69        51.73           61.07            63.36             

08-ศนูยส์ขุภาพชมุชน ของ รพ. 68.94       60.45         79.55         71.82       74.24          64.39           70.45        53.41           60.29            67.06             

18-โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 67.42       59.04         73.89         72.45       70.89          65.58           66.84        51.34           66.24            65.97             

ผลรวมทัง้หมด 65.79       57.81         71.69         71.36       68.90          64.27           64.74        51.32           62.98            64.32             
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- แต่ละหน่วยงานควรจัดตั้งทีมสร้างสุข  - หน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง มีการจัดตั้งทีมสร้างสุข
ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

- นักสร้างสุขของหน่วยงาน มีการประสาน
ด าเนินการขับเคลื่อนความสุข 

- มีการอบรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายนักสร้างสุขของ
หน่วยงานในสังกัด 

6) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
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วัน/เดือน/ปี 19 มิถุนายน 2562 
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  ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละของ รพ.สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุงประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไปขนาด S จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 
M2 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลชุมชนขนาด F2 จ านวน 9 แห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง
ได้มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้มาตรฐาน HA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถพัฒนาคุณภาพและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงก าหนด คือ ผ่าน HA ขั้น 3  
จ านวน 10 แห่ง ทั้งนี้โรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นโรงพยาบาล
ขนาด F2 มีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้ส่งเอกสารให้ สรพ. เพ่ือ
ก าหนดวันที่ในการประเมินการรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเมินเพ่ือการรับรอง  HA  
ขั้น 3 ต่อไป   

จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
ตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง และธ ารงสถานะการรับรองได้ทุกแห่งและก าลังด าเนินการเพ่ือขอประเมิน  
เพ่ือการรับรอง HA ขั้น 3 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 19 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ รพท. 100 

% 
รพช. 90 % 

เมืองพัทลุง รพท. 1 แห่ง รพท. 1 แห่ง 100 
   กงหรา รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 

เขต 12 เขาชัยสน รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 
   ตะโหมด รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 

จังหวัดพัทลุง (แห่ง) ควนขนุน รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 
9 10 10 ปากพะยูน รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศรีบรรพต รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ป่าบอน รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 

รพท.  
100 %  

รพช. 
90 % 

บางแก้ว รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 
ป่าพะยอม รพช. 1 แห่ง รพช. 1 แห่ง 100 

 
ศรีนครินทร์ รพช. 1 แห่ง รพช. 0 แห่ง 0 
รวม รพท. 1 แห่ง 

รพช. 10 แห่ง 
รพท. 1 แห่ง 
รพช. 9 แห่ง 

รพท. 100 %  
รพช. 90 % 

ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
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4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA  
อย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการพัฒนา การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในแบบเครือข่าย มีทีมงานพ่ีเลี้ยง (QLN) ที่เข้มแข็ง และเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในโรงพยาบาลเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานด้านคุณภาพ
และความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน HA และมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนา 
ที่ไม่หยุดนิ่ง การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานการ
ก ากับติดตามประเมินผลและประสานเชื่อมโยงระหว่าง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าพ้ืนที่ เพ่ือให้ค าแนะน าและความรู้ด้านคุณภาพ เชื่อมโยงคนในโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ภายใต้
บริบทของโรงพยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาลเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 และสามารถถอดบทเรียนความส าเร็จของการพัฒนา 
ไปแนะน าให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองขั้น 3  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป ขณะนี้ ได้ส่งเอกสารให้ สรพ. เพ่ือก าหนดวันที่ในการประเมินการรับรองเพ่ือ
เข้าสู่กระบวนการรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเมินเพ่ือการรับรองHA ขั้น 3 ต่อไป   

 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลทั่วไปผ่านการรับรอง โรงพยาบาลพัทลุง ผ่านการรับรอง Re-accreditation 

ครั้งที่ 1 แล้ว มีอายุการรับรอง 4 ก.พ.-3 กพ.2564 
โรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรอง โรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองจ านวน 9 โรงพยาบาล 

5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
- ความเข้าใจในมาตรฐาน HA ฉบับใหม่ - มีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดย

เครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ โดยได้รับการสนับสนุน 
ที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) โดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย ผ่านที่ปรึกษา
และพ่ีเลี้ยงเครือข่าย มีการเข้าเยี่ยมรับรู้คุณภาพใน
โรงพยาบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพ่ีเลี้ยงและ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล รวมทั้งธ ารง
กระบวนการพัฒนาให้มีความยั่งยืน 

- การเตรียมการต่ออายุไม่ทัน - ทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพ จังหวัดพัทลุง มีการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโรงพยาบาลต่างๆ ทุก 2 เดือน โดยใช้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาของ สรพ. ในพ้ืนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบคุณภาพ
ในภาพรวมของทุกโรงพยาบาลและมีการกระตุ้นติดตาม
ทุกโรงพยาบาลที่ต้องขอต่ออายุการรับรอง 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
- โครงสร้างหน่วยงานและแรงจูงใจ - มีการกระตุ้นการท างานคุณภาพโดยการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างเครือข่ายโดยใช้อาจารย์ที่ปรึกษาของ สรพ.  
ในพ้ืนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบคุณภาพในภาพรวมของทุก
โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้
ดูแลเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนในการพัฒนา 
ทุกครั้ง 

6)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่  
1 ตุลาคม 2561 ทางทีมน าคุณภาพและผู้รับผิดชอบระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล ยังไม่ได้รับการอบรม 
เพ่ือท าความเข้าใจในมาตรฐาน จึงไม่มีความมั่นใจในการกระตุ้นการพัฒนา      

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่ผ่านการรับรอง ทั้งที่ผ่านการรับรองขั้น 3 และที่ Re-accreditation  
จะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เยี่ยมส ารวจ ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบการคุณภาพบริการ และ ระบบงานด้าน
สิ่งแวดล้อม (ENV) ซึ่งเป็นการแก้ไขท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้น ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้าน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในระบบงานสิ่งแวดล้อม (ENV) เพ่ิมข้ึน เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย หน่วยซักฟอก 
จ่ายกลาง 

9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

โรงพยาบาลพัทลุงมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI และโรงพยาบาลชุมชน อย่างต่อเนื่อง มีผลงาน
เด่นที่ได้รับการน าเสนอในเวทีการประชุมระดับเขตและระดับประเทศหลายผลงาน ส่งผลให้มีการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 

ทีมพ่ีเลี้ยงคุณภาพ จังหวัดพัทลุง มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงพยาบาลต่างๆ ทุก 2 เดือน 
โดยใช้อาจารย์ที่ปรึกษาของ สรพ. ในพ้ืนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบคุณภาพในภาพรวมของทุกโรงพยาบาล  

      
ผู้รายงาน  นางวาสนา ขวัญสกุล 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร  091 847 6379  
E-mail khunsakul_na@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  19  มิถุนายน  2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

2) สถานการณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector management Quality Award : PMQA ) มาพัฒนาองค์กร ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 ร้อยละ 100 และมีนโยบายให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มาพัฒนาองค์กรเช่นเดียวกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 4 แห่ง
คือ สสอ.เมืองพัทลุง สสอ.ป่าพะยอม สสอ.ควนขนุน และ สสอ.ศรีนครินทร์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ร้อยละ 36.36  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้บริหารก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ที่ชัดเจน ให้ สสจ.พัทลุง และ สสอ. ทั้ง 11 แห่ง มีการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยให้มีการประเมินและพัฒนาเชื่อมโยงไปพร้อมๆกันทั้ง 7 หมวด 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562 
2559 2560 2561 หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

- สสจ.  
ร้อยละ 
70 

- สสอ. 
ร้อยละ 
40 

สสจ.พัทลุง ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

- - 98.24 สสอ.เมืองพัทลุง ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

เขต 12 สสอ.กงหรา ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

- - 100 สสอ.เขาชัยสน ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

จังหวัดพัทลุง สสอ.ตะโหมด ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

- - 100 สสอ.ควนขนุน ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

 สสอ.ปากพะยูน ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

สสอ.ศรีบรรพต ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

สสอ.ป่าบอน ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 
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สสอ.บางแก้ว ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

สสอ.ป่าพะยอม ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

สสอ.ศรีนครินทร์ ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 5 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

 

รวม สสอ. 11 แห่ง 11 แห่ง 100 
 สสจ.   1 แห่ง 1 แห่ง 100 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1    

 สสอ. 11 แห่ง 11 แห่ง 100 
 สสจ.   1 แห่ง 1 แห่ง 100 
ไตรมาส 2    
 สสอ. 11 แห่ง 11 แห่ง 100 
 สสจ.   1 แห่ง 1 แห่ง 100 

ที่มา : ระบบการด าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง รวม 12 แห่ง 
ด าเนินการ 

1. จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การครบ 13 ค าถาม 
2. มีการผลประเมินองค์การ (Self-Assessment) เทียบกับ เกณฑ์หมวด 2 และหมวด 4 และ 

คงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 และหมวด 5  
3. จัดท าแผนพัฒนาองค์การ หมวด 1, 2, 4, 5 อย่างละ 1 แผน 
4. ก าหนดตัวชี้วัดหมวด 1, 2, 4, 5 ได้ครบถ้วน (บังคับ หมวดละ 2 ตัวชี้วัดและก าหนดเองหมวด

ละ 3 ตัวชี้วัด)  
 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
1. ส่วนราชการส่งรายงานผลการด าเนินงาน

แผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ส่วนราชการส่งรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ครบ 2 หมวด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1. สสจ.พัทลุง และ สสอ.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนพัฒนาองค์กรครบ 2 หมวด 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. สสจ.พัทลุง และ สสอ.ทุกแห่ง ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงามตามตัวชี้วัดครบ 2 หมวด ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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5)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การก าหนด small success รายไตรมาส ให้สามารถด าเนินการเชิงคุณภาพได้ 
 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ความเร่งด่วนของการให้ส่งรายงาน ท าให้ต้องเร่งท า
เพ่ือให้ส่งตามก าหนด ท าให้ไม่สามารถได้ผลงาน 
เชิงคุณภาพ ผู้ปฏิบัติไม่ได้เรียนรู้อย่างจริงจังท าให้ 
ไม่เห็นประโยชน์ของการน า PMQA มาใช้ในการ
พัฒนาองค์กร 

  

- ขอให้ปรับ Small cusses ใหส้ามารถท าได้ 
เชิงคุณภาพอย่างแท้จริง  

- ให้มีการประเมิน PMQA และมีแผนพัฒนา
ในช่วงปลายปีงบประมาณก่อนหน้า ท าให้
สามารถน าแผนพัฒนาองค์กรมาบูรณาการ 
กับแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ 

 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ให้องค์ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ที่ผู้ปฏิบัติสามารถน ามาเทียบ 
กับเกณฑ์แล้วน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร  

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 

      
ผู้รายงาน นางปิยะมาลย์ ฉ่ าเฉกหงษ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร 061 257 2310 
E-mail iampiyapew@gmail.com. 
วัน/เดือน/ปี 19 มิถุนายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

(เป็นตัวชี้วัดระดับเขต) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ 90) 

2) สถานการณ์ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการ
ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึง
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการ
ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภารกิจหลักและ 
ในภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้น ากรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบบประมาณ พ.ศ.  2560 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด มาบูรณาการเข้าด้วยกันและประยุกต์เป็นกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานเป้าหมายในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย  

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  จ านวน 1 หน่วยงาน 
2. โรงพยาบาลพัทลุง    จ านวน 1 หน่วยงาน 
3. โรงพยาบาลชุมชน    จ านวน 10 หน่วยงาน 
4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   จ านวน 11 หน่วยงาน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 23 หน่วยงาน 

3)  ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ในไตรมาส 1 ดัชนีความโปร่งใส ของการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานเป้าหมายจ านวน 23 หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ประเด็นการ
จัดซื้อจัดจ้าง (EB 1 - EB 4) ครบทุกหน่วยงาน และผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ทุกหน่วยงาน 

ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 1 - EB 2 - EB 3 - EB 4 
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ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังนี้ 
ระดับคะแนน การด าเนินการ 

1 EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี(ที่ผ่านมา)   
3 EB 2 การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
5 EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

EB 4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบ 

โดยก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนนดังนี้ 
ข้อก าหนด คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบมีไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 0 
เอกสาร/หลักฐานประกอบมีครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด หรือ มีมากกว่าข้อก าหนด 
แต่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน 

100 

เกณฑ์การประเมิน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ระดับ 3 / 5 80 85 90 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EB1 - EB 26) 

- ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 6 หน่วยงาน (26.09%) 
- ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 17 หน่วยงาน 

(73.91%) 
รายละเอียดผลคะแนนตามตาราง 

สรุปผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   

อ าเภอ 
สสจ.พัทลุง โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

คะแนน ระดับ ผลประเมิน คะแนน ระดับ ผลประเมิน คะแนน ระดับ ผลประเมิน 
เมืองพัทลุง  80.77 - ผ่าน  88.46 - ผ่าน 80.77 - ผ่าน 
กงหรา    65.38 - ไม่ผ่าน 53.85 - ไม่ผ่าน 
เขาชัยสน       46.15 - ไม่ผ่าน 50.00 - ไม่ผ่าน 
ตะโหมด        65.38 - ไม่ผ่าน  42.31 - ไม่ผ่าน 
ควนขนุน        38.46 - ไม่ผ่าน 50.00 - ไม่ผ่าน 
ปากพะยูน        46.15 - ไม่ผ่าน 50.00 - ไม่ผ่าน 
ศรีบรรพต        26.92 - ไม่ผ่าน 50.00 - ไม่ผ่าน 
ป่าบอน        57.69 - ไม่ผ่าน  61.54 - ไม่ผ่าน 
บางแก้ว        100.00 - ผ่าน  84.62 - ผ่าน 
ป่าพะยอม        76.92 - ไม่ผ่าน  80.77 - ผ่าน 
ศรีนครินทร์ฯ       15.38 - ไม่ผ่าน  15.38 - ไม่ผ่าน 
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5) ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- -  

6) สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยง 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข 

1. ภาระงานของผู้รับผิดชอบมากเกินไป/ท าให้จัดท า
แบบสอบถามไม่ครบทุกข้อค าถาม (EB)  

1. เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบให้ตระหนัก และ
วางแผน/เตรียมการด าเนินการไว้ล่วงหน้า 

2. ข้อค าถามและเอกสารหลักฐานประกอบมากเกินไป  2. วางแผน/เตรียมการด าเนินการไว้ล่วงหน้า 

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 

9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
            

ผู้รายงาน นายเฉลิม ไตรสุวรรณ์ 
ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
โทร  086 949 24466  
E-mail  thongpraprayai@gmail.com  
วัน/เดือน/ปี 19 มิถุนายน 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  

2) สถานการณ์ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัดได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  
ตามนโยบายและตัวชี้วัดของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในสังกัด (รพ.พัทลุง/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง) 

2) คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
ในสังกัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด (รพ.สต.ทุกแห่ง) ครบทุกอ าเภอ 

3) หน่วยบริการ รพท./รพช. ทุกแห่ง มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ระบบควบคุม
ภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ครบทุกหน่วยบริการ และด าเนินการประเมินครบถ้วนทุกหน่วยบริการ 

4) หน่วยงานในสังกัดมีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง โดยได้ประเมินและจัดท า
รายงานควบคุมภายใน ครบถ้วน ทันเวลา ทุกหน่วยงานในสังกัด 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน (จากทีมตรวจระดับอ าเภอ) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 19 มิถุนายน 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 24 24 100 

   กงหรา 9 9 100 
เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100 

   ตะโหมด 11 11 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100   

100% ปากพะยูน 16 8 50.00 
 ศรีบรรพต 6 6 100 

ป่าบอน 11 11 100 
บางแก้ว 7 7 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 
รวม 124 116 93.55 

หมายเหตุ : ทีมตรวจระดับอ าเภอได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบทุกอ าเภอ 
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ตัวช้ีวัด : การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2562 

2559 2560 2561 โรงพยาบาล 
เป้าหมาย 

(%) 
ผลงาน 
(%) 

หมายเหตุ 

ระดับประเทศ 80 % พัทลุง 80 71.25 ประเมินครบ 5 ด้าน 
   กงหรา 80 36.32 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 

เขต 12 เขาชัยสน 80 49.28 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 
   ตะโหมด 80 34.81 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 80 42.11 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน   
90 % ปากพะยูน 80 44.90 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 

 ศรีบรรพต 80 32.65 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 
ป่าบอน 80 59.52 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 
บางแก้ว 80 42.03 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 
ป่าพะยอม 80 34.69 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 
ศรีนครินทร์ 80 25.00 ประเมินยังไม่ครบ 5 ด้าน 
รวม      

  

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

- จัดท าโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดับจังหวัดและคณะกรรมการตรวจสอบภายในของอ าเภอ 

- นิเทศงานชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดให้ทุกอ าเภอทราบ 
- ให้ทุกอ าเภอมีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
- ให้ทุกโรงพยาบาลจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ระบบควบคุมภายในด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA)  
 

Small Success รอบ 9 เดือน ผลการด าเนินงาน 
-  รพ.สต.ได้รับการตรวจสอบภายใน 

 
 
 

 
 

- การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 

- ทีมตรวจสอบภายในระดับอ าเภอได้จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในส่งให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง และลงตรวจสอบภายในตามแผน
แล้ว ร้อยละ 93.55 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานครบทุก
โรงพยาบาล  

- ทุกโรงพยาบาลด าเนินการประเมินระบบควบคุม
ภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 
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5)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดยังขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. ทุกหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อย 
3. ข้อเสนอแนะบางประเด็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้

แล้วเสร็จ 
 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
- 

 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

-  
 
ผู้รายงาน นายโชติ ช่วยเนียม 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 074 613 127 ต่อ 407  
E-mail chot2513@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 19 มิถุนายน 2562 
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3. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : เขตสุขภาพด าเนินการ Digital Transformation อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

การด าเนินงานและการประเมินผลตามเกณฑ์ Smart hospital  

2) สถานการณ์ 

จังหวัดพัทลุง มีการด าเนินการในการจัดระบบสั่งยาอิเลคทรอนิกส์ในโรงพยาบาล ทุกโรงพยาบาล 
และก าลังพัฒนาระบบ HIS Gateway แลกเปลี่ยนข้อมูลจาก HIS ของ รพ. ในโรงพยาบาลพัทลุง (รพท.) และ
โรงพยาบาลปากพะยูน (รพช.) 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2562 

2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 50  เมืองพัทลุง 1 0 0 

   กงหรา 1 0 0 
เขต 12 เขาชัยสน 1 0 0 

   ตะโหมด 1 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 0 0 

0 1 1 ปากพะยูน 1 0 0 
 ศรีบรรพต 1 0 0 

ป่าบอน 1 0 0 
บางแก้ว 1 0 0 
ป่าพะยอม 1 0 0 
ศรีนครินทร์ 1 0 0 
รวม 11 0 0 

ที่มา : งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

1. รพท. และ รพช. ทุกแห่ง ในจังหวัดพัทลุง ยังไม่มีบริการระบบจองคิวออนไลน์เพ่ือนัดหมาย
เวลาเข้ารับบริการ 

2. รพท.พัทลุง และ รพช.ปากพะยูน เริ่มมีการทดสอบติดตั้ง HIS Gateway แลกเปลี่ยนข้อมูล
จาก HIS ของ รพ. เพ่ือบริการประชาชน 

3. รพท. และ รพช.ทุกโรง มีการปรับลดกระบวนการและใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดย
แพทย์  
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Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
รับทราบแนวทางการด าเนินงานและการประเมินผลตามเกณฑ์ 
Smart hospital ดังนี้กลุ่มเป้าหมาย : 

 

1. รพท. 1 แห่ง มีระบบจ่ายยาอิเลคทรอนิกส์ 
2. รพช. 10 แห่ง มีระบบจ่ายยาอิเลคทรอนิกส์ 

5)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 
 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

การก าหนดให้มีเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการบริหารในโรงพยาบาล เช่น  ระบบคิวออนไลน์ 
ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway ควรมีการน าเสนอหรือสนับสนุน
จากส่วนกลาง และต้องมีการใช้งานได้จริงในระดับโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระต้นทุนท่ีสูง 

 

8) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
      

 
ผู้รายงาน นายอนิรุธ นาคะวิโรจน์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 0 7461 3127 ต่อ 105 
E-mail anirut_nak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 พฤษภาคม 2562 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 : การใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

ประเมินเฉพาะจังหวัดน าร่อง (เขตสุขภาพที่ 12 น าร่องที่จังหวัดตรัง) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4) 

2) สถานการณ์ 

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพัทลุง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 พบว่าหน่วยบริการสุขภาพประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินการคลัง 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 มีโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤติการเงิน
ระดับ 7 ดังนี้คือ ในปี 2559 จ านวน 4 แห่ง ปี 2560 จ านวน 4 แห่ง ปี และในปี 2561 จ านวน 2 แห่ง มีการ
จัดท าแผนปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง และการจัดสรรเงินช่วยเหลือ โดยมีการจัดท าหนังสือ
แสดงเจตจ านงการรับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือ Letter of Intent: LOI และมีการติดตามควบคุม 
ก ากับจากจังหวัด และเขตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

เมื่อพิจารณาสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล โดยจ าแนกเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่าสถานการณ์การเงินการคลังสุขภาพของจังหวัดพัทลุง ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงินมาโดยตลอด โดยเฉพาะปี 2559 มีจ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.54 และลดลงในปี 2560 
พบว่า มีโรงพยาบาลที่วิกฤติระดับ 7 ในไตรมาสที่ 4 จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 ส่วนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 พบว่า มีโรงพยาบาลที่วิกฤติการเงินระดับ 7 จ านวน 2 แห่ง จาก 11 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 18.18  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการตรวจสอบการลงบัญชีและพัฒนาให้มีความถูกต้อง
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัดรรงบประมาณที่เพียงพอด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 1)  กระจายเงินให้เป็น
ธรรมและเหมาะสม 2) กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพบริหารจัดการมากที่สุด 3) กันเงินเท่าที่จ าเป็นเพ่ือบริหาร
ความเสี่ยง หลักการจัดสรรงบ UC ซึ่ง มีหลักการ ปี 2562 เพ่ิมเติมในประเด็น MOE : Minimum Operating 
Expense (คาใชจายด าเนินการขั้นต่ า) คือ จัดสรรให้หน่วยบริการที่ EBITDA ติดลบ, รายรับทุกเกณฑ์ไม่ถึง 10 
ล้าน จัดสรรเพ่ิมให้ครบ 10 ล้าน จึงไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน แต่จ าเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และ
แนวโน้มวิกฤติทางการเงินการคลัง ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป พบว่ายังไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงินระดับ 7 มีเพียง 3 แห่งที่อยู่ในระดับ 1 คือ โรงพยาบาลเขาชัยสน โรงพยาบาลควนขนุน และ
โรงพยาบาลป่าพะยอม ดังตารางที่ 3.10.1 
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ตารางที่ 3.10.1  แสดงสถานะทางการเงินของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562    
 (จ าแนกเป็นรายไตรมาส) 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 
จากผลประเมินสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ ในจังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ตารางการค านวณภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ณ เมษายน 2562  
(วิเคราะห์ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2562) พบว่า จังหวัดพัทลุงไม่มีโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7 (คิดเป็นร้อยละ 0.0) ดังตารางที่ 3.10.2 

 

ตารางที่ 3.10.2  แสดงภาวะวิกฤติทางการเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง  
ข้อมูลจ านวน 7 เดือน ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2562 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

  

หน่วยบริการ Capacity 
Risk Scoring (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี61  ปี 62 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 เม.ย 

พัทลุง,รพท. รพท. 440 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
กงหรา,รพช. รพช. 30 1 1 2 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
เขาชัยสน,รพช. รพช. 30 4 4 4 7 4 5 6 7 4 2 5 6 1 1 1 
ตะโหมด,รพช. รพช. 30 4 7 7 7 1 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 
ควนขนุน,รพช. รพช. 90+ 2 4 7 5 0 0 2 3 2 2 1 7 2 1 1 
ปากพะยูน,รพช. รพช. 30 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 0 
ศรีบรรพต,รพช. รพช. 30 7 7 7 7 1 1 2 6 0 1 2 1 0 0 0 
ป่าบอน,รพช. รพช. 30 4 4 4 7 5 2 5 7 2 1 6 7 0 0 0 
บางแก้ว,รพช. รพช. 30 4 4 4 4 1 1 1 7 1 0 1 4 0 0 0 
ป่าพะยอม,รพช. รพช. 30 2 3 7 7 4 4 4 4 4 2 3 6 1 1 1 
ศรีนครินทร์,รพช. รพช. 30 7 4 1 2 3 6 7 3 0 0 0 4 0 0 0 
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จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ แบบ Quick Method ณ วันที่ 18 เมษายน 
2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มีหน่วยบริการจ านวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 11 แห่ง ที่มีต้นทุน 
เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (ต้นทุน OPD หรือ IPD อย่างใดอย่างหนึ่งเกินเกณฑ์ถือว่า “เกิน”) โดยต้นทุน
บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเขาชัยสน ที่เกินค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริการ เท่ากับ 834.62 บาท ต่อครั้งที่มารับ
บริการ (เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มบริการ เท่ากับ 783.91 บาท) และต้นทุนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีบรรพต  ที่เกิน
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริการ เท่ากับ 930.65 บาท ต่อครั้งที่มารับบริการ (เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มบริการ เท่ากับ 847.01 
บาท) คิดเป็นร้อยละ 18.18 โดยพบว่า ไม่มีโรงพยาบาลใดที่มีต้นทุนเกินเกณฑ์เฉลี่ย ผู้ป่วยใน ( IPD) ดังตาราง 
ที่ 3.10.3 

ตารางที่ 3.10.3  แสดงผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 2 ปี 2562 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

การพัฒนาคุณภาพบัญชี  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมีหน่วยบริการในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 11 แห่ง จากการตรวจสอบ

คุณภาพบัญชีจากเขตสุขภาพที่ 12 พบว่า มีคะแนนคุณภาพบัญชีระดับ A จ านวน 11 แห่ง ดังนี้ 
 

ล าดับที่ หน่วยบริการ คะแนนที่ได้รับ เกณฑ์คะแนน 
1. โรงพยาบาลพัทลุง 95.80 A 
2. โรงพยาบาลกงหรา 99.49 A 
3. โรงพยาบาลเขาชัยสน 97.57 A 
4. โรงพยาบาลตะโหมด 100.00 A 
5. โรงพยาบาลควนขนุน 97.11 A 
6. โรงพยาบาลปากพะยูน 95.15 A 
7. โรงพยาบาลศรีบรรพต 93.36 A 
8. โรงพยาบาลป่าบอน 95.44 A 
9. โรงพยาบาลบางแก้ว 97.72 A 
10. โรงพยาบาลป่าพะยอม 98.28 A 
11. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 100.00 A 

ที่มา : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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การบริหารจัดการ 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี    

ระดับจังหวัด ตามค าสั่งจังหวัดพัทลุงที่ 2589/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพ่ือประสานการจัดส่งรายงาน
ทางการเงินของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, พัฒนาระบบและกลไกการ
เฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินเครือข่ายหน่วยบริการ, พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีเกณฑ์คงค้างในโรงพยาบาล ประสานการจัดส่งรายงานทางการการเงินของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัด 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานทางการเงิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี ได้มีการตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีละ 1 ครั้ง และมีการตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้นของหน่วยบริการใน
สังกัดเป็นประจ าทุกเดือน 

3. มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามการส่งข้อมูลให้งานบัญชีตามก าหนดเวลา การบันทึกบัญชี        
ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี การจัดส่งงบการเงินทางเว็ปไซต์ภายในก าหนด  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ เช่น โปรแกรม HosXp ,โปรแกรม MiT-NET 

ปัญหาอุปสรรค 
ตามที่มีนโยบายเลื่อนก าหนดเวลาการส่งงบการเงินให้เร็วขึ้น จากเดิมส่งภายในวันที่ 20 ของ

เดือนถัดไป เป็น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ท าให้ความครบถ้วนของข้อมูลมีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้
รายงานทางการเงินขาดความน่าเชื่อถือ 

4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
จากนโยบายกระทรวงฯ โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ ได้มีการก าหนด

มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 5 มาตรการดังนี้ 
มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation) 
มาตรการที่ 2: ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
มาตรการที่ 3: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
มาตรการที่ 4: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (AccountingManagement) 
มาตรการที่ 5: พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & 

Capacity Building) 
โดยแต่ละมาตรการได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และก าหนดค่าเป้าหมายไว้ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การควบคุมก ากับติดตาม ซึ่งได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว และจ าแนกตามหน่วย
บริการ ดังตาราง 3.10.4 
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ตารางที่ 3.10.4  แสดงผลการประเมินตามมาตรการการบริหารการเงินการคลัง (5 มาตรการ) 
 
 
 
 
 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
 
 
 
 
 

ชื่อหน่วย 
บริการ 

มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2 มาตรการที่ 3 มาตรการที่ 4 มาตรการที่ 5 
ร้อยละของ

หน่วยบรกิารมี
รายได้≥

ค่าใช้จ่าย เมื่อ
เทียบกับแผน
ทางการเงิน 
(Planfin)     

ค่าเป้าหมาย: 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

ร้อยละของ
หน่วยบรกิาร   
มีผลต่าง ของ
แผนและผล

ของรายได้ ไม่
เกินร้อยละ 5 
(รายได้และ
ค่าใช้จ่ายสูง
กว่าหรือต่ า

กว่าแผนได้ไม่
เกิน ร้อยละ 
5)         ค่า
เป้าหมาย: ไม่
น้อยกว่า  ร้อย

ละ 70 

ร้อยละของ
หน่วยบรกิาร
ผ่านเกณฑ์

ประเมิน > 4 
ตัว (มากกวา่ 

ระดับ B-) จาก
เกณฑ์  

ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน  
7 ตัว ค่า

เป้าหมาย:ไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 65 

ร้อยละของ
หน่วยบรกิาร  
ที่มีคุณภาพ

บัญชีผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดค่า
เป้าหมาย:     
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 90 

(อิเล็กทรอนิกส์) 
ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 70    
(ผู้ตรวจสอบ

บัญชี) 

ร้อยละของ
หน่วย

บริการ  ที่
เป็นศูนย์
ต้นทุนน า
ข้อมูลเงิน

นอก
งบประมาณ 
เข้าระบบ 
GFMIS        

ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อย

กว่า   
ร้อยละ 75 

ร้อยละของ
บุคลากรด้าน

การเงินการคลัง 
(CFO และ 

Auditor) ที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

ค่าเป้าหมาย:   
ร้อยละของ

บุคลากรด้าน
การเงินการคลังที่
ได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรไม่

น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

1 รพ.พัทลุง ✓ × ✓(A) ✓ ✓ ✓ 
2 รพ.กงหรา ✓ ✓ × (B-) ✓ ✓ ✓ 
3 รพ.เขาชัยสน ✓ × × (C) ✓ ✓ ✓ 
4 รพ.ตะโหมด ✓ ✓ × (C) ✓ ✓ ✓ 
5 รพ.ควนขนุน ✓ ✓ × (C) ✓ ✓ ✓ 
6 รพ.ปากพะยูน ✓ ✓ × (C) ✓ ✓ ✓ 
7 รพ.ศรีบรรพต ✓ ✓ × (B-) ✓ ✓ ✓ 
8 รพ.ป่าบอน ✓ ✓ ✓(B) ✓ ✓ ✓ 
9 รพ.บางแก้ว ✓ × × (C-) ✓ ✓ ✓ 
10 รพ.ป่าพะยอม ✓ ✓ × (B-) ✓ ✓ ✓ 
11 รพ.ศรีนครินทร์ ✓ ✓ × (D) ✓ ✓ ✓ 

รวม 11 8 2 11 11 11 
ร้อยละ 100 82.72 18.18 100 100 100 

ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพบัญชี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี ระดับ
จังหวัด เพ่ือประสานการจัดส่งรายงานทางการเงินของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินเครือข่ายหน่วยบริการ พัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเกณฑ์คงค้างในโรงพยาบาล ประสานการจัดส่งรายงานทางการ
การเงินของเครือข่ายหน่วยบริการในสังกัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานทางการเงิน และ
ตรวจสอบคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีละ 1 ครั้ ง มีการจัด
ประชุมเพ่ือติดตามการส่งข้อมูลให้งานบัญชีตามก าหนดเวลา การบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี  
การจัดส่งงบการเงินทางเวปไซต์ภายในก าหนด เดือนละ 1 ครั้งเป็นต้น 

ส าหรับการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน คือ ร้อยละของ
หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่าไม่มีหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7  
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การจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin) ในส่วนของแผนประมาณการรายได้ เทียบกับรายได้จริง 
ใน 8 เดือน (เดือน ตุลาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562) พบว่าทุกหน่วยบริการมีรายได้เกินแผน ยกเว้น 
โรงพยาบาลพัทลุง เขาชัยสน และ บางแก้ว ที่รายได้จริงต่ ากว่าแผน โดยจัดเรียงล าดับจากรายได้เกินแผนสูงสุด 
ไปยังต่ าสุด 3 ล าดับแรก ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลป่าบอน (ร้อยละ 29.05) รองลงมาคือ โรงพยาบาล 
กงหรา (ร้อยละ 20.22) และโรงพยาบาลศรีบรรพต (ร้อยละ 15.86) ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.10.5 

ตารางที ่3.10.5  เปรียบเทียบแผนประมาณการรายได ้กับรายได้จริงของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ปี 2562     
(รอบ 8 เดือน) 

 
ล าดับ 

หน่วยบริการ 
รายได้ 

แผนรายได้ รายได้จริง ส่วนต่าง ร้อยละ 
1 รพ.พัทลุง 908,222,416.81 922,220,027.46 13,979,610.65 1.54 
2 รพ.กงหรา 59,901,891.93 72,080,824.39 12,178,932.39 20.33 
3 รพ.เขาชัยสน 84,098,929.35 76,428,267,86 -7,661,661.48 -9.11 
4 รพ.ตะโหมด 65,528,138.47 75,523,084.04 9,948,945.57 15.24 
5 รพ.ควนขนุน 172,188,082.27 181,067,989.46 8,879,907.19 5.16 
6 รพ.ปากพะยูน 76,078,936.83 87,091,036.32 11,012,099.49 14.47 
7 รพ.ศรีบรรพต 47,105,080.84 54,576,671.38 7,471,590.54 15.86 
8 รพ.ป่าบอน 63,480,465.01 81,924,122.37 18,443,657.33 29.05 
9 รพ.บางแก้ว 58,481,852.15 60,857,967.81 2,376,11.66 4.06 
10 รพ.ป่าพะยอม 72,016,244.73 76,480,242.24 4,463,997.51 6.20 
11 รพ.ศรีนครินทร์ 48,563,839.37 52,410,329.00 3,846,489.63 7.92 

รวม 1,655,666,877.75 1,740,660,562.34 84,993,684.59 5.13 

ที่มา :  https://dhes.moph.go.th/pcs/ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

 
ส าหรับแผนทางการเงิน (Planfin) ในส่วนของแผนประมาณการค่าใช้จ่าย เทียบกับจ่ายจริงใน 8 เดือน 

(เดือน ตุลาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562) พบว่า ทุกหน่วยบริการมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าแผน ยกเว้น โรงพยาบาล
กงหรา ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแผนจ านวน 3,731,834.59 บาท (ร้อยละ 6.73) ดังตาราง 3.10.6 

 

 

 

 

Small Success รอบ 7 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติ 

ทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 
ไม่มีโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ระดับ 7  

https://dhes.moph.go.th/pcs/
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หน้า 136 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

ตารางที ่3.10.6  เปรียบเทียบแผนประมาณการค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายจริงของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง  
ปี 2562  (รอบ 8 เดือน) 

 ล าดับ หน่วยบริการ 
ค่าใช้จ่าย 

แผนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายจริง ส่วนต่าง ร้อยละ 
1 รพ.พัทลุง 841,857,657.33 789,133,944.12 -52,723,713.21 -6.26 
2 รพ.กงหรา 55,423,397.92 59,155,232.51 3,731,834.59 6.73 
3 รพ.เขาชัยสน 71,695,268.75 68,608,908.51 -3,086,360.24 -4.30 
4 รพ.ตะโหมด 65,463,616.07 64,525,622.18 -937,993.89 -1.43 
5 รพ.ควนขนุน 162,752,832.97 168,047,187.98 5,294,355.01 3.25 
6 รพ.ปากพะยูน 75,889,458.67 75,573,124.31 -316,334.36 -0.45 
7 รพ.ศรีบรรพต 44,517,502.00 46,047,681.83 1,530,179.83 3.44 
8 รพ.ป่าบอน 62,283,821.47 62,708,130.20 424,308.73 0.68 
9 รพ.บางแก้ว 49,905,713.04 49,758,063.21 -147,649.83 -0.30 
10 รพ.ป่าพะยอม 70,482,929.69 68,918,193.06 -1,564,736.63 -2.22 
11 รพ.ศรีนครินทร์ 48,148,540.89 46,906,554.02 -1,241,986.87 -2.58 

รวม 1,548,420,738.80 1,499,382,641.93 -49,038,096.87 -3.17 

ที่มา :  https://dhes.moph.go.th/pcs/ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
 

5)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

- 
 
 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

ตามท่ีมีนโยบายเลื่อนก าหนดเวลาการส่งงบการเงินให้เร็วขึ้น จากเดิมส่ง
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป เป็น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
ท าให้ความครบถ้วนของข้อมูลมีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้รายงาน
ทางการเงินขาดความน่าเชื่อถือ 

 

7) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจราชการจากกระทรวงมาเป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจราชการในพ้ืนที่ ไม่ควรเป็นตัวแทนจากเขตหรือจังหวัด 
 

ผู้รายงาน  นางไพลิน ฆังครัตน์  
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร 095 013 5222   
E-mail   pployjan2506@gmail.com วัน/เดือน/ปี 18 มิถุนายน 2562 

https://dhes.moph.go.th/pcs/

