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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัเขตสขุภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่   4 การบรหิารการจัดการ 

หัวขอ  แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภบิาลและคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 79 รอยละของหนวยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขทีผ่านเกณฑการประเมิน ITA 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่  6  ตรวจราชการวันที่ 22-24 กุมภาพนัธ 2560 

1. ประเด็นการตรวจราชการ แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมาย (ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

 2.1 แสดงขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

 

ลําดับ 
ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด  จังหวดั 

1 
อําเภอ  

1 
 

อําเภอ 
1 

รพช. 
1 

รพช. 
1 

รวม 

1 หนวยงานมีการดําเนินการตามขอคําถาม
การประเมินใชหลักฐานเชิงประจกัษ 
(Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment) 

เปาหมาย ระดับ 
5 
 

5 

ระดับ 
5  
 

5 

ระดับ 
5  
 

5 

ระดับ 
5 
 

5 

ระดับ 
5 
 

5 

 
 
 

5.00 

 ขอ EB4-Eb6 (EB 1-EB3เดิม) 

    

 
2.2 แสดงขอมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห / สังเคราะห ขอมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)  

EB ประเด็นคําถาม ผลการประเมิน/ระดับ

ความสําเร็จ 

 
 
 

 
 
 

สส
จ.

+ร
พท

./ร
พศ

. 

รพ
.บ

าง
บอ

 

รพ
.บ

าง
จา

ก 

สส
อ.

เม
ือง

 

สส
อ.

พร
ะป

ระ
แด

ง 
ดัชนีความโปรงใส      
EB 
4 

หนวยงานของทานมีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางดวยความโปรงใสอยางไร 1 1 1 1 1 

1) มีการประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายในระยะเวลา 
30 วันทําการ  หลังจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม 

/ / / / / 

2) มีการเผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให
สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานได โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ หรือไม 
(มีผลการคัดเลือก 5 โครงการ) 

/ / / / / 

     2.1   ชื่อโครงการ 

     
     2.2   งบประมาณ 

     2.3   ผูซื้อซอง 
     2.4   ผูยื่นซอง 

     2.5   ผูไดรับคดัเลือก 

  3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง และผูเสนอ
งาน เพ่ือปองกัน ผลประโยชนทับซอน หรือไม / / / / / 
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EB 
5 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานของทานมีการดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือ
จัดจาง แตละโครงการใหสาธารณชนรับทราบอยางไร 

3 3 3 3 3 

หมายเหตุ : 1. พิจารณาจากโครงการของหนวยงานที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามลําดับงบประมาณสูงสุด จํานวน 5 โครงการ 
 2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจางไมถึง 5 โครงการ ใหแสดงโครงการทั้งหมดเทาที่มี 

     

1) มีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่กฎหมายของ
แตละหนวยงานกําหนด หรือไม 

/ / / / / 

2)  มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ
หรือไม 

/ / / / / 

3)  มีการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ หรือไม / / / / / 

4)  มีการประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ หรือไม / / / / / 

5) มีการประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจาง และเหตุผลที่ใช
ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง หรือไม 

/ / / / / 

EB 
6  

หนวยงานของทานมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางอยางไร 5 5 5 5 5 

1) มีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม / / / / / 

   - รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

     
   - รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) มีการนําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใชในการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม / / / / / 

   คะแนนระดับความสําเร็จ ขอ EB4-EB6 5 5 5 5 5 
 
 

3. ปจจัยสาํคญัทีท่าํใหการดําเนนิงานสําเร็จ (กรณทีี่บรรลุเปาหมาย) 
1. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ 
2. มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหนวยงานทุกระดับแลวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม   2559 และ   

    วันที่ 29 ธันวาคม 2559 พรอมทั้งมีการเผยแพรประชาสัมพันธทุกชองทาง 
3. มีผูรับผิดชอบดําเนินการและประสานงานชัดเจน 

 
   4. ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย (กรณีที่ไมบรรลุเปาหมาย) และขอเสนอแนะที่ให 
       ตอหนวยรับตรวจ 

 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะทีใ่หตอหนวยรับตรวจ 

 

1.การปรับเกณฑการประเมินในระดับประเทศ สูการประเมินใน
ระดับหนวยงานยอย สสอ./รพช. ไมชัดเจน 

1. ศปท. กระทรวงฯ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดชี้แจงเกณฑการ
ประเมินในระดับหนวยงานยอยใหชัดเจนแลวเม่ือ       วันท่ี 
6-7 ธันวาคม 2559 

2.หนวยงาน สสอ./รพช. ไดรับการประเมินในปแรก ไมเขาใจตัวชี้วัด
การประเมินท่ีชัดเจน  

2. ชี้แจงเกณฑการประเมินท่ีชัดเจนใหผูประสานงาน
ระดับจังหวัด เพ่ือชี้แจงเกณฑการประเมิน สสอ./รพช. 
ดําเนินการไดถูกตองตามเกณฑประเมิน 

 3. ผูประสานงาน ITA ของเขตไดประชุมชักซอมหา
แนวทางปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน ท้ังเขตเม่ือวันท่ี 
21 มกราคม 2560 
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5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย  
ขอช่ืนชมผูบริหารทุกระดับในจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุน ใหความสําคัญในการปฏิบัติงาน              การ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

5. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  

 

 
     

 
 

 

     ผูรายงาน  นางสาวอุษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
     ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ป  23  กุมภาพันธ  2560 
     โทร. 08 1942 2479  

e-mail a -sa11@hotmail.co.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการ ระดบัจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 4 การบรหิารจัดการ 

หัวขอ การบรหิารจัดการดานยาและเวชภณัฑที่มิใชยา 

จังหวัด สมุทรปราการ  เขตสุขภาพที ่6 ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพนัธ 2560 

ประเดน็การตรวจราชการ : การบรหิารจัดการยาและเวชภณัฑที่มิใชยาอยางมีประสทิธภิาพและมีจริยธรรม 
 

สวนที ่1 ขอสงัเกตทีพ่บ/ ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
1. ขอสังเกต ปญหา อุปสรรค  

โรงพยาบาลหลายแหงในจังหวัดสมุทรปราการ มีการปรับเปลี่ยนขยายขนาดการใหบริการ ไดแก 
โรงพยาบาลบางพลี ไดปรับเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลทั่วไป มีการใหบริการคลินิกเฉพาะทางเพ่ิมขึ้น ซึ่งสงผลใหมี
จํานวนผูรับบริการเพ่ิมขึ้น สงผลใหปริมาณการใชยาและเวชภัณฑที่เพ่ิมขึ้นตามดวย  สวนโรงพยาบาลบางบอ
และบางจาก กําลังขยายจํานวนเตียงเพ่ิมขึ้นตามแผน Service plan และโรงพยาบาลบางเสาธงที่กําลังจะเปด
ใหบริการผูปวยใน นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนๆ คือ การเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาโรคกลุมโรคเรื้อรังที่มีการ
ใชยาเพ่ือปองกันและควบคุมโรคที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการสั่งตรวจชันสูตรทางปฏิบัติการ เพ่ือความแมนยําใน
การวินิจฉัยและครอบคุลมที่เพ่ิมขึ้น สิ่งเหลาน้ีจึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณของยาและเวชภัณฑที่
เพ่ิมขึ้นในทุกโรงพยาบาลโดยในปงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 มูลคาการจัดซื้อรวมของโรงพยาบาลในทุก
กลุมเวชภัณฑอยูที่ รอยละ 10.45 ของมูลคาจัดซื้อทั้งหมด ซึ่งยังไมผานเกณฑ (เกณฑตองมากกวารอยละ 
20) เน่ืองจากสัญญาในการจัดซื้อรวมเพ่ิงดําเนินการเสร็จเมื่อประมาณเดือน ธันวาคม 2559 ดังน้ัน เมื่อ
ดําเนินการจัดซื้อรวมตามสัญญาทั้งหมดแลว คาดวา นาจะผานเกณฑได  

ขอเสนอแนะ 

1.1 ขอเสนอแนะตอหนวยรับตรวจ 
........ไมมี......................................................................................................................................................  
1.2 ขอเสนอแนะตอสวนกลาง หรือผูบริหาร เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดําเนินงาน 
กฎระเบียบ กฎหมาย  
........ไมมี...................................................................................................................................................... 

 

 
  

แบบ ตก. 1 
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2. มูลคาการจัดซือ้รวมยาและเวชภณัฑที่มิใชยาของหนวยงาน(เทากับหรอืมากกวารอยละ 20 ของมลูคาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาทั้งหมด) 

ชื่อ
โรงพยาบาล  

 มูลคาการจัดซ้ือรวม   มูลคาการจัดซ้ือท้ังหมด   รวมมูลคาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

 
วิธีดําเนินการ  

 ยา   วัสดุ   วัสดุทันต 
 วัสดุ
เอกซ 

 วัสดุชันสูตร   ยา   วัสดุ   วัสดุทันต 
 วัสดุ
เอกซ 

 วัสดุชันสูตร   จัดซ้ือรวม   จัดซ้ือท้ังหมด  
 คิดเปน
รอยละ  

 1.รพ.
สมุทรปราการ  

 ตอรองราคา
รวม  

              -                 -    
     
429,657  

            
-    

             -    

 66,334,373  
  

43,352,145 
  

 
1,087,630  

  

          
-    

  
10,887,055  

  

   
15,979,135  

  

    
121,661,203  
  

    
13.13  

 สอบราคา/ 
ประกวด
ราคา/ e-
bidding  

     
6,098,918  

    
5,832,836  

                 
-    

                 
-    

    
3,617,724  

  

 2.รพ.บาง
พลี  

 ตอรองราคา
รวม  

              -                 -    
  
145,123  

            
-    

             -    
    

12,954,014  
3,838,204 

    
272,938  

          
-    

   
3,787,168  

        
686,860  

      
20,852,324  

      
3.29  

 สอบราคา/ 
ประกวด
ราคา/ e-
bidding  

        
336,969  

                   
-    

                 
-    

                 
-    

       
204,768  

              

 3.รพ.บาง
บอ  

 ตอรองราคา
รวม  

              -                 -    
       
37,715  

            
-    

             -    
      

9,845,475  
2,286,298 

60,527 
               
-    

  2,707,111  
        

369,162  
      

14,899,410  

      
2.48  

 สอบราคา/ 
ประกวด
ราคา/ e-
bidding  

        
331,447 

                   
-    

                 
-    

                 
-    

                   
-    

              

 4.รพ.บาง
จาก  

 ตอรองราคา
รวม  

              -                 -                -    
            
-    

             -    
      

5,281,659  
939,057 

    
216,457  

          
-    

   
2,121,965  

          
98,226  

         
8,559,139  

      
1.15  

 สอบราคา/ 
ประกวด
ราคา/ e-
bidding  

          
98,226  

                   
-    

                 
-    

                 
-    

                   
-    

              

 5.รพ.พระ
สมุทรฯ  

 ตอรองราคา
รวม  

    
     
53,636  

    
      

4,808,912  
766,073 

    
165,031  

          
-    

      
766,073  

     
1,019,497  

         
6,506,089  

    
15.67  
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ชื่อ
โรงพยาบาล  

 มูลคาการจัดซ้ือรวม   มูลคาการจัดซ้ือท้ังหมด   รวมมูลคาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

 
วิธีดําเนินการ  

 ยา   วัสดุ   วัสดุทันต 
 วัสดุ
เอกซ 

 วัสดุชันสูตร   ยา   วัสดุ   วัสดุทันต 
 วัสดุ
เอกซ 

 วัสดุชันสูตร   จัดซ้ือรวม   จัดซ้ือท้ังหมด  
 คิดเปน
รอยละ  

 สอบราคา/ 
ประกวด
ราคา/ e-
bidding  

     
649,141  

  
                 
-    

  
    
316,720  

              

 6.รพ.บาง
เสาธง  

 ตอรองราคา
รวม  

              -                 -    
  
134,135  

            
-    

             -    
     

1,756,527  
197,676 

   
212,724  

          
-    

     
318,229  

       
134,135  

         
2,485,156  

       
5.40  

 สอบราคา/ 
ประกวด
ราคา/ e-
bidding  

                    
-    

                   
-    

                 
-    

                 
-    

                   
-    

              

 รวม  

 ตอรองราคา
รวม  

              -                 -    
   
800,266  

            
-    

             -    
   

100,980,960  
  

51,379,452  
 

2,015,307  
          
-    

 
20,587,602  

   
18,287,014  

 
174,963,321  

     
10.45  

 สอบราคา/ 
ประกวด
ราคา/ e-
bidding  

  7,514,700  
  
5,832,836  

            -    
            
-    

 
4,139,212  
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1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑที่มิใชยาตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. 2557 

1.1มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ในทุกระดับ 
จังหวัดสมุทรปราการมีนโยบายการบริหารงานเวชภัณฑในระดับอําเภอ ผานคณะกรรมการ ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

 

ระดับจังหวัด 
จังหวัดสมุทรปราการ มีการแตงต้ังคณะกรรมการในระดับตางๆ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา

ดวยการบริหารจัดการดานยา พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยา
และเวชภัณฑที่มิใชยาโดยคณะกรรมการหรือคณะทํางานยอย พ.ศ.๒๕๕๗ประกอบดวยคณะกรรมการ ๒ 
ระดับดังน้ี 

- คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัด (คําสั่ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ ๑๘๔/๒๕๕๗)  
- คณะอนุกรรมการการดําเนินการคัดเลือกเวชภัณฑระดับจังหวัด (คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ 

๑๘๕/๒๕๕๗) ประกอบดวยคณะยอย ๕ คณะคือ 
คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑดานยา  
คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑดานวัสดุการแพทย 
คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑดานวัสดุชันสูตร 
คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑดานวัสดุรังสีการแพทย 
คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑดานวัสดุทันตกรรม 
ประชุมครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  

ระดบัอําเภอ มีการแตงต้ังคณะกรรมการครบทุกอําเภอ (มีการสงคําสั่งแตงต้ังครบทุกอําเภอ) 
คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มิใชยาระดับอําเภอโดยมีองคประกอบของคณะกรรมการมา

จากผูเก่ียวของกับยาและเวชภัณฑในทุกระดับและหนวยของอําเภอ คําสั่งแตงต้ังแยกตามอําเภอ เสร็จครบทุก
แหงต้ังแตม.ค. ๒๕๕๘มีการดําเนินการ โดยวางแนวนโยบายในการบริหารเวชภัณฑระดับอําเภอ พิจารณา
จัดทํากรอบรายการยาและเวชภัณฑมิใชยาระดับอําเภอ รวมทั้งแกปญหาดานเวชภัณฑของอําเภอดวย 
ระดบัหนวยบริการ โรงพยาบาลทุกแหง มกีารแตงต้ังคณะกรรมการที่เกีย่วของไดแก  

๑. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (สําหรับพิจารณาการบริหารจัดการดานยาของ
โรงพยาบาล โดยมีคําสั่งแตงต้ังแยกตามโรงพยาบาล 

๒. คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑที่มิใชยาของโรงพยาบาล (โดยมีคําสั่งแตงต้ังแยกตาม
โรงพยาบาล) 

1.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่สอดคลองและลดหลั่นตามระดับสถานบริการ 
เปาหมายหรือเจตนารมณ 

จังหวัดสมุทรปราการเริ่มดําเนินการจัดทํากรอบบัญชียาและเวชภัณฑ โดยคณะอนุกรรมการจัดหาในแต 
ละกลุมเปนผูดําเนินการ โดยเริ่มในป 2558 ดังน้ี 

 - กรอบยาและเวชภัณฑระดับจังหวัดทั้ง ๕ กลุมเวชภัณฑ อยูในระหวางการจัดทํา โดยกรอบรายการยา
ระดับจังหวัด เสร็จและใชแลว สวนที่เหลืออยูระหวางการดําเนินการ 
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 - กรอบรายการยาและเวชภัณฑในระดับอําเภอทั้ง ๕ กลุมเวชภัณฑครบทุกแหงโดยมีการปรับเปลี่ยน
กรอบรายการทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับ
อําเภอและคณะกรรมการ PTC.ของโรงพยาบาลความสอดคลองและลดหลั่นกันตามระดับของ
โรงพยาบาล 
ความสอดคลองและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล  ตามประเภท Service Plan ตามแนวคิดดังน้ี 

            รพศ. 

          รพท.  

        รพช.ขนาดใหญ  

      รพช.ขนาดเลก็   

     รพ.สต.     

1.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจาง ยา และเวชภัณฑที่มิใชยา 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัด มีนโยบายให โรงพยาบาลทุกแหง 

ในฐานะของผูจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ใหดําเนินการจัดทําแผนการซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยากอนสิ้น
ปงบประมาณ  โดยในปงบประมาณ 2559 น้ัน โรงพยาบาลไดจัดสงแผนการสั่งซื้อครบทุกประเภทของ
เวชภัณฑ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดไดลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อแลวแลว และมีการจัดซื้อจัดจาง
ตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยา พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยาโดยคณะกรรมการหรือคณะทํางานยอย 
พ.ศ.๒๕๕๗ ครบทุกแหง 
 

สรุปผลการติดตามการดําเนินการป 2559 และการจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ปงบประมาณ 2560 
 

การดําเนินการ รพ.สป. รพ.บางพลี รพ.บางบอ รพ.บางจาก รพ.พระสมุทร รพ.บางเสาธง 

1. แผนการจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาของ รพ 
59 ( หมดเขต 1 ต.ค.58 ) 

ครบถวน 
นพ สสจ. ลง
นามอนุมัติ

แลว 

ครบถวน นพ 
สสจ. ลงนาม
อนุมัติแลว 

ครบถวน นพ 
สสจ. ลงนาม
อนุมัติแลว 

ครบถวน นพ 
สสจ. ลงนาม
อนุมัติแลว 

ครบถวน นพ 
สสจ. ลงนาม
อนุมัติแลว 

ครบถวน นพ 
สสจ. ลงนาม
อนุมัติแลว 

 

 
1.4 มีการดําเนินการจัดซื้อถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ 

จังหวัดสมุทรปราการมีนโยบายให หนวยจัดซื้อในระดับอําเภอ ตองจัดซื้อตามระเบียบกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยา พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหาร
จัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยาโดยคณะกรรมการหรือคณะทํางานยอย พ.ศ.๒๕๕๗ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณหรือราคาในรายการที่ตองจัดซื้อ ผูจัดซื้อจะสงสรุปการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อทุก ๆ 
ไตรมาส 
1.5 จัดซื้อจัดจางรวม 

ปจจุบัน มีการจัดซื้อรวมในระดับจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการจัดหารวมระดับจังหวัดที่แบงตาม 
ประเภทของเวชภัณฑ คือเวชภัณฑที่มิใชยา ดังน้ี 
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1.4.1 กลุมยาในป 2560 น้ีจังหวัดสมุทรปราการดําเนินการจัดหายารวมกันใน 2 ระดับ คือ 
ระดับเขต ซึ่งแบงออกเปน 8 กลุมยอยรายจังหวัด อยูในระหวางการดําเนินการ และผลการ 

จัดซื้อรวมเขต ในปงบประมาณ 2559 จาก คณะทํางานจัดหายอย (Node) ทั้ง 3 แหงแลวเสร็จและจัดสง
สัญญาใหแลวน้ัน อยูในระหวางการจัดซื้อในปน้ี ( ประมาณ 15 รายการ) 

ระดับจังหวัดดําเนินการจัดหารวมโดยวิธี E bidding ระดับจังหวัดแลว 1 รายการ คือ   
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา PCEC ( ลงนามสัญญาแลว วันที่ 27 มกราคม 2560 ) และอยูในระหวางการ
ดําเนินการ อีก 4 รายการ ไดแก Methyldopa 250 mg Tab., losartan100 mg. Tab. SeretideEvo 
haler 25/125 mg และMontelukast 10 mg. Tab.  

 

1.๔.2 กลุมวัสดุการแพทยอยูในระหวางการดําเนินการจัดหารวมในระดับจังหวัด 

1.๔.3 วัสดุชันสูตรอยูในระหวางการดําเนินการจัดทําขอมูลรายการที่จะรวม รวมในระดับจังหวัด 
 

1.๔.4 กลุมวัสดุทันตกรรมการดําเนินการจัดหารวมในระดับจังหวัด โดยวิธีตกลงราคารวม จํานวน  
26 รายการ  

1.๔.5 กลุมวัสดุชันสูตรรังสี ปจจุบันใชเครื่องเอ็กเรยคอมพิวเตอร (PAC) แลว จึงมิไดดําเนินการ
จัดหารวม 

1.6 มีการบริหารจัดการรวม แผนการสํารองรวม/คลังรวม ยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
การสํารองยาในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแบงตามระดับของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลศูนย 

( รพ.สมุทรปราการ) มีอัตราการสํารองยาและเวชภัณฑอยูที่ประมาณ ไมเกิน ๑.๕ เดือน ซึ่งจากรายงานสิ้น
ปงบประมาณ 2558 พบวา ร.พ. สมุทรปราการมีอัตราการสํารองยาที่ ๑.2 เดือน สวนโรงพยาบาลอ่ืนๆมี
อัตราการสํารองยาและเวชภัณฑ ไมเกิน ๒ เดือน ซึ่งสวนใหญ ประมาณ ๑.๙ -๒.๑ เดือนเทาน้ัน เน่ืองจาก 
จังหวัดสมุทรปราการ อยูใกลกับสถานที่ผลิตยาและผูจัดจําหนายยา มีการขนสงที่สะดวกรวดเร็ว จึงไม
จําเปนตองสํารองเปนจํานวนมาก อีกทั้งทุกโรงพยาบาล ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหารคลัง
เวชภัณฑและใชในการประมวลผลเพ่ือการจัดซื้อดวย  

สวนยากลุมที่เปนยาตานพิษและยากําพรา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 
ใหญจะเปนผูสนับสนุนยาเหลาน้ี ตามระบบที่ สปสช.กําหนด  ในกรณีที่มีการขาดแคลนหรือมีความจําเปน
เรงดวนในกรณีฉุกเฉิน สามารถขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งการยืมหรือขอสนับสนุน
น้ัน จะดําเนินการตามระเบียบฯ และหากปริมาณไมมากและเรงดวนก็สามารถยืมหรือขอสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลใกลเคียงได ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ สวนที่ ๑ ขอ ๑๔๙ 

 
๑.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามลําดับชั้น ในเวลาที่กําหนด 
จังหวัดสมุทรปราการ ไดจัดทํารอบของการรายงาน งานบริหารเวชภัณฑไวตามที่กระทรวงไดกําหนดให 
ดังน้ี 

- แผนการจัดซื้อจัดจางของอําเภอตาง ๆ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ กอนปงบประมาณ ถัดไป 
- รายงานผลการปรับเปลี่ยนกรอบรายการยาและเวชภัณฑ 
- รายงานการปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อ ทุก ๆ ไตรมาส 
- รายงานผลการดําเนินการดําเนินการจัดซื้อจางยาและเวชภัณฑ มูลคาการจัดซื้อ เทียบกับขอมูล

ของปงบประมาณที่ผานมา (เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการจัดซื้อ) ทุก ๆ ไตรมาส 
- รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อรวม 
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ซึ่งขอมูลและรายงานเหลาน้ี กลุมงานคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนเลขานุการของคณะ 
กรรมการบริหารเวชภัณฑจะเปนผูติดตาม รวบรวมรายงานตาง ๆ และนําเสนอใหที่ประชุม คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบทุก ๆ ไตรมาสและเสนอคณะกรรมการบริหาร
เวชภัณฑ ตามรอบวาระของทุกปเพ่ือการประเมินและปรับเปลี่ยนการดําเนินการในปตอไป จากป2558 ที่
ผานมา ทุกโรงพยาบาลใหความรวมมือในการประสานงานและสงมอบขอมูลครบถวน ทันตามเวลาที่กําหนด 
 นอกจากน้ี เพ่ือเปนการสอบทานระบบดังกลาวจังหวัดสมุทรปราการ มีคณะทํางานตรวจสอบภายใน
ของงานบริหารเวชภัณฑ ตรวจสอบปละ 2 รอบ โดยตรวจสอบการดําเนินการดานบริหารเวชภัณฑ ณ หนวย
จัดซื้อทุกแหง ในประเด็น การดําเนินการสั่งซื้อสั่งจางเปนไปตามระเบียบพัสดุหรือไม ความเหมาะสมของคลัง
เวชภัณฑทั้งในดานของกายภาพและความมั่นคงปลอดภัย ผลการตรวจสอบป 2559 พบวาถูกตองทุกแหง 
และในป 2560 จะมีการตรวจสอบในชวงเดือน มกราคม 2558 - กรกฎาคม 2560 

ตารางสรปุผลการตดิตามการดาํเนินการบริหารเวชภณัฑของอําเภอ ป 2560 
 

การดําเนินการ รพ.สป. รพ.บางพลี รพ.บางบอ รพ.บางจาก รพ.พระสมุทร รพ.บางเสาธง 

1. สรุปผลการจัดซ้ือ ตาม
แ ผ น ก า ร จั ด ซ้ื อ ย า แ ล ะ
เวชภัณฑมิใชยาของ รพ. ป
2559 

ดําเนินการ
แลว 

ดําเนินการ

แลว 

ดําเนินการ

แลว 

ดําเนินการ

แลว 

ดําเนินการ

แลว 

ดําเนินการ

แลว 

2.สรุปผลการจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑมิใชยา ขอมูล 6 
เดือน (จัดซ้ือรวม 20% ป 
58) 

สงแลว 
ครบถวน 

สงแลว 
ครบถวน 

สงแลว 
ครบถวน 

สงแลว 
ครบถวน 

สงแลว 
ครบถวน 

สงแลว 
ครบถวน 

3 .  ส รุปรายง านบ ริหาร
เวชภัณฑป 2560 ของ สบ
รส.(online)  

รายงาน
กระทรวงฯ

แลว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แลว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แลว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แลว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แลว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แลว 
4. ผลการตรวจสอบภายใน 
ของงานจัดซ้ือยาและงาน
ค ลั ง เ ว ช ภั ณ ฑ ข อ ง
โรงพยาบาลตาง ๆ ป 2560 
รอบ ท่ี  1  (มค  60 ) (ยา 
เวชภัณฑมิใชยา วัสดุชันสูตร
และวัสดุทันตกรรม) 

ระหวางการ
ดําเนินการ 

 

ระหวางการ

ดําเนินการ 

 

ระหวางการ

ดําเนินการ 

 

ระหวางการ

ดําเนินการ 

 

ระหวางการ

ดําเนินการ 

 

ระหวางการ

ดําเนินการ 

 

2. จริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

2.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการกํากับการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม 
จังหวัดสมุทรปราการไดดําเนินการตาม ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการ การจัดซื้อยาและ 

เวชภัณฑที่มิใชยา โรงพยาบาลภาครัฐและเกณฑจริยธรรมในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีผูที่เก่ียวของในการดําเนินการทุกระดับและมีการประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ
จริยธรรมของโรงพยาบาลวาดวยเรื่องเกณฑจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยา  โดยเนน โปรงใส  และตรวจสอบได มีการแจงประกาศดังกลาวใหผูที่เก่ียวของรับทราบ
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อยางทั่วถึงและถือปฏิบัติอยางเครงครัดและใชตอเน่ืองมา ปจจุบันไมพบกรณีรองเรียนที่เก่ียวของดาน
จริยธรรมการจัดหาฯจากโรงพยาบาลและผูจัดซื้อ แตอยางใด 
 

ลําดับ หนวยงาน ประกาศฯ ณ วันท่ี 

๑ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

๒ โรงพยาบาลบางพลี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๓ โรงพยาบาลบางบอ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

๔ โรงพยาบาลบางจาก ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๕ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๖ โรงพยาบาลบางเสาธง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

 

สวนที่ 3  นวัตกรรมทีเ่ปนแบบอยาง (ถามี) 
.......ไมมี........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 

   
     ผูรายงาน นางกนกวรรณ พ่ึงรัศมี/นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ 
     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วัน/เดือน/ป 22-24 กุมภาพันธ 2560 
โทรศัพท 02-5901637 
e-mail : refermoph@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ภารกิจหลกั คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 

หัวขอ 88. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินป 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจราชการ วันที ่22-24 กุมภาพนัธ 2560 

1. ประเดน็การตรวจราชการ  
1.1 การบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินภายในจังหวัด 
1.2 ความครอบคลมุของหนวยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
1.3 การบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) 
1.4 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินของจังหวัด 

 

2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมาย (ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

2.1 แสดงขอมูลเชงิปริมาณ  
รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน ป 2560 

ลําดับ ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ผลงาน ป 
2559 

เปาหมาย ป 
2560 

ผลงาน ป 
2560 

รอยละ 

1 จํานวนคร้ังการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของชุด
ปฏิบั ติการฉุก เฉิน ท่ี ไดมาตรฐาน จังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีบัน ทึกในระบบ ITEMS
ปงบประมาณ 2560 ไมตํ่ากวา รอยละ 95.5 
ของคาเปาหมายการออกปฏิบัติการ            ใน
ป 2560 ท่ี สพฉ.กําหนด 
 

12,485 
 

13,360  
 

ไตรมาส 1 : 
3,340  

3,587 26.84 

จากตาราง พบวา การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ  เปาหมายไตรมาสที่ 1 เทากับ 
3,340  (รอยละ 25)   ผลการดําเนินงานได 3,587  เทากับ  รอยละ 26.84  

2.2 แสดงขอมูลเชิงคณุภาพ (การวิเคราะห /สังเคราะห ขอมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 
- มีคําสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ 

ที่   3543  /2558  ลงวันที่ 15  ธันวาคม  2558  และมีการประชุม ปละ 1 - 2 ครั้ง สําหรับ 
ปงบประมาณ 2560 ประชุมไปแลว 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559  

- แผนการดําเนินงาน/การพัฒนาการแพทยฉกุเฉิน  ป 25๖๐ 
2.2.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ 2560  

 - ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉนิ เพ่ือกําหนดแนวทางและติดตามงาน 
 - สนับสนุนเงินชดเชยคาปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินแกหนวยปฏิบัติการ 
 - ตรวจเยี่ยมดานชุมชนชวงเทศกาลปใหม และสงกรานต  ป 2560  รวมกับหนวยงานอ่ืน  
 -รวบรวมขอมลูการปฏิบัติการชวยเหลือผูบาดเจ็บและนําสงโรงพยาบาล    

  2.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายการแพทยฉุกเฉิน  
           - อบรมผูปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยเบ้ืองตน (EMR 40 ชม.) 
  - อบรมพนักงานขับรถพยาบาล เขตสุขภาพที่ 6 วันที ่1-3 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงเรียนทักษะ
พิพัฒน จังหวัดสระบุรี (รุนที ่2 ตอจาก ป 2559) 
  - อบรมคณะทาํงาน EOC/SATและผูเกี่ยวของกับสาธารณภัย  
  - อบรมมาตรฐานรถบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
  -อบรมแพทย พยาบาล ดานการบาดเจ็บรุนแรงและกูชีพทางนํ้า (สงไปรวมอบรมที่ จ.ตราด) 
 
 

ตก. 1 
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 3.  ความครอบคลุมของหนวยปฏบิตักิารในพืน้ที ่
 

หนวยปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

จํานวนหนวยปฏิบัติการทุกระดับ 
รวมทั้งหมด ระดับสูง (ALS) ระดับพ้ืนฐาน (BLS) ระดับเบ้ืองตน (FR) 

ป 2557 64 16 16 27 
ป 2558 64 16 16 5 
ป 2559 64 16 16 32 

 

อําเภอ 

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ทั้งหมด 

ที่มีหนวย
ปฏิบัติการขึ้น
ทะเบียนใน

ระบบ 

รอยละ 
ที่มีหนวย

ปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการจริง 

รอยละ 

1. อําเภอเมือง 13 12 92 9 75 
2. อําเภอบางบอ 10 4 40 0 0 
3. อําเภอบางพล ี 7 4 57 3 75 
4.อําเภอพระประแดง 8 6 75 2 33 
5.อําเภอพระสมุทรฯ 6 4 66 3 75 
6.อําเภอบางเสาธง 4 2 5 1 50 
รวมทั้งจังหวัด 48 32 66.66 18 37.50 

4.การบนัทกึขอมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) 
            สถานการณการรายงานขอมูลในระบบฯ (ระยะเวลา/ผูที่รับผิดชอบลงบันทึกขอมูล) การบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน ป 2560 ม ี2 ลักษณะ ไดแก 1.สําหรับหนวยปฏิบัติการที่ทํา MOU จายตรง จํานวน 
34 แหง จากหนวยปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการจริง 55  แหง  คิดเปนรอยละ 61.82 ขณะน้ีโอนเงินดวยระบบ
จายตรง  ครั้งที่ 1 ประจําเดือน  พฤศจิกายน 2559 สําหรับหนวยปฏิบัติการที่ยังไมเขาระบบจายตรง จํานวน  
21 แหง คิดเปนรอยละ 38.18  สสจ.      ตองคียขอมูลผลการออกปฏิบัติการใหหนวยงานที่ยังไมทํา MOU 
เน่ืองจาก ไมพรอม/ไมสะดวก     ดานผูบรหิารและการเปดบัญชี ธ.ก.ส.  ซึ่งจังหวัดพยายามผลักดันให ทุกหนวย
ตองเขาสูระบบจายตรง   
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5.ปญหา อุปสรรคในการดาํเนนิงานการแพทยฉุกเฉินของจังหวัด 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานไม
บรรลุเปาหมาย 

ขอเสนอแนะทีใ่หตอหนวยรับตรวจ 

 
1.งบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระงาน ไม
เพียงพอตอประชากรที่รับผิดชอบ 
2.หนวยปฏิบัติการของอปท.ไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
สมัครเขาระบบแตไมออกเหตุ 
3.Response Timeใน  10 นาที ได 68 % 
  

1.จัดทําแผนทีชุ่ดปฏิบัติการที่ทํางานจริงในพ้ืนที่ของ
ทุกหนวยงาน เพ่ือจะไดทราบวาพ้ืนที่ไหนเปนยัง
ไมไดดําเนินการหรือประชาชนเขาถึงบริการลาชา   
  2. ใหหารือและขอสนับสนุนจากทองถิ่นจังหวัดใน
การช้ีแจงและกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการ เสนอตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหทองถิ่นเขามาดําเนินการใหครบทุกพ้ืนที่ 
และจัดประชุมคณะทํางานหรืออนุกรรมการจังหวัด
เพ่ือใหมีนโยบายการขับเคลื่อนและแกปญหา 
 

 
6.นวัตกรรมทีส่ามารถเปนแบบอยาง  
            รถยกถังออกซิเจน  Easy oxy -  Tranfer ของศูนยรับแจงเหตุจังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือลดการ
บาดเจ็บกลามเน้ือหลัง ขอมือ จากการยกของหนัก ซึ่งอยูระหวางการเผยแพรที่ศูนยนเรนทร ราชวิถี   ไดรับ
รางวัลที่ 1 ดานนวัตกรรมความผลอดภัย  จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ป 2559  

 
      ผูรายงาน นายวีระชาติ   อมรรัตน 
      ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      วัน/เดือน/ป    23 กุมภาพันธ 2560 
      โทร087 536 1669 e-mail; wee_2502@yahoo.com 
 



๑๗๖ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ภารกิจหลกัการตดิตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสขุ 

คณะที่ 4  หัวขอ  การบรหิารจัดการดานการเงนิการคลัง 

จังหวัด สมุทรปราการ   เขตสุขภาพที ่6   ตรวจราชการวันที ่22 – 24 กุมภาพนัธ  2560 

1.ตัวชี้วัด   รอยละของหนวยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทิางการเงนิ (ไมเกินรอยละ 8 ) 

2.ขอมูลแสดงผลการดําเนนิงานหรือการบรรลเุปาหมาย (ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

2.1 แสดงขอมูลเชงิปริมาณ (หนวยบริการผานเกณฑในแตละขอจํานวน  7  ขอ) 

ประเดน็การตรวจราชการ : การบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสทิธิภาพ เพ่ือแกปญหาวิกฤติทางการเงิน 

   (เปาหมายไมเกินรอยละ 8  ของหนวยบริการในพ้ืนที)่ 

 

ตารางแสดง การวิเคราะหสถานการณดานการเงนิ 7 ระดบั ของหนวยบริการจังหวัดสมุทรปราการ  
เดือน มกราคม ปงบประมาณ 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบวา ไมมีหนวยบริการที่มีความเสี่ยง ระดับ 7 
 

 

ลําดับ หนวยบริการ 

1.แผน

ทาง

การเงิน

(Planfin) 

มีความ

ทันเวลา 

ครบถวน  

ถูกตอง 

2.ผลตางของ

แผนและผลไม

เกินรอยละ 5

รายไดและ

คาใชจายสูง

กวาหรือตํ่า

กวาแผนไดไม

เกินรอยละ 5 

3.หนวยบริการ

มีสัดสวนของ

ตนทุนตอรายได

ไมเกินคา 

mean+1SD 

ของหนวย

บริการในกลุม

ระดับเดียวกัน

(20 กลุม) 

4.หนวย

บริการผาน

เกณฑ

ประเมิน

ประสิทธิภาพ 

มากกวา 4 

ตัว จาก

เกณฑ

ประเมิน 7 

ตัว 

5.หนวย

บริการมี

คาเฉล่ีย

คะแนน 

FAI >90 

6.หนวย

บริการผาน

เกณฑคะแนน

คุณภาพบัญชี

ดวยการตรวจ

ทาง

อิเล็คทรอนิกส 

100 คะแนน 

7.เครือขาย 

CFO/Auditor 

ระดับเขต/

จังหวัดผาน

การอบรม 

1 รพท.สมุทรปราการ 1 0 0 1 0 1 1 
2 รพช.บางบอ 1 1 1 1 0 0 1 
3 รพท.บางพลี 1 0 1 1 0 1 1 
4 รพช.บางจาก 1 0 0 1 0 1 1 
5 รพช.พระสมุทรเจดีย 1 0 1 1 0 1 1 
6 รพช.บางเสาธง 1 0 0 1 0 1 1 

รวมท้ังสิ้น 6 1 3 6 0 5 6 

ตก.1 



๑๗๗ 
 
ตารางแสดงการจัดทําแผน Planfin ปงบประมาณ 2560 
 

 

การควบคุมติดตามกํากับ Planfin เดือน มกราคม ปงบประมาณ 2560 

หนวยบริการ รายการควบคุม 
แผนดําเนินการ เปาหมายดําเนินการ ผลดําเนินการ 

รอยละ 
เปรียบเทียบ

กับ 

รอยละ 
เปรียบเทีย

บกับ 

ปงบประมาณ 2560 เดือน ม.ค. 2560 เดือน ม.ค. 2560 
ปงบประมา
ณ 2560 

เดือน ม.ค. 
2560 

บางจาก,รพช. 
รายได  202,967,000.00  67,655,666.67  96,151,376.97  47.37  42.12  
คาใชจาย  201,897,000.00  67,299,000.00  61,856,323.75  30.64  -8.09  
รายได - คาใชจาย 1,070,000.00  356,666.67  34,295,053.22      

บางบอ,รพช. 
รายได  303,378,907.44  101,126,302.48  106,014,434.47  34.94  4.83  
คาใชจาย  304,919,873.16  101,639,957.72  100,819,456.18  33.06  -0.81  
รายได - คาใชจาย -1,540,965.72  -513,655.24  5,194,978.29      

บางพลี,รพท. 
รายได  699,621,000.00  233,207,000.00  234,256,074.69  33.48  0.45  
คาใชจาย  680,872,000.00  226,957,333.33  174,963,323.58  25.70  -22.91  
รายได - คาใชจาย 18,749,000.00  6,249,666.67  59,292,751.11      

บางเสาธง
,รพช. 

รายได  57,941,706.37  19,313,902.12  47,854,563.92  82.59  147.77  
คาใชจาย  52,056,046.34  17,352,015.45  7,318,322.01  14.06  -57.82  
รายได - คาใชจาย 5,885,660.03  1,961,886.68  40,536,241.91      

พระสมุทร
เจดีย,รพช. 

รายได  160,485,430.00  53,495,143.33  72,998,990.43  45.49  36.46  
คาใชจาย  154,158,695.00  51,386,231.67  55,455,276.42  35.97  7.92  
รายได - คาใชจาย 6,326,735.00  2,108,911.67  17,543,714.01      

สมุทรปราการ
,รพท. 

รายได  1,425,116,500.00  475,038,833.33  602,623,128.89  42.29  26.86  
คาใชจาย  1,396,246,100.00  465,415,366.67  461,249,263.68  33.03  -0.90  
รายได - คาใชจาย 28,870,400.00  9,623,466.67  141,373,865.21      

รวมทั้งจังหวัด 
รายได  2,849,510,543.81  949,836,847.94  

1,159,898,569.3
7  

40.71  22.12  

คาใชจาย  2,790,149,714.50  930,049,904.83  861,661,965.62  30.88  -7.35  
รายได - คาใชจาย 59,360,829.31  19,786,943.10  298,236,603.75      

พบวาหนวยบริการทุกแหง สามารถจัดทําแผนไดทันเวลา 

- หนวยบริการที่มีผลตางของรายไดและคาใชจายไมเกินรอยละ 5 จํานวน 1 แหง ไดแก รพช.บางบอ      

- หนวยบริการที่มีผลตางของรายได 

- หนวยบริการที่มีผลตางของรายไดไมเกิน รอยละ 5 จํานวน  2  แหง ไดแก รพช.บางบอ, รพท.บางพลี                          

- หนวยบริการที่มีผลตางของรายไดมากกวา รอยละ 5 จํานวน  4  แหง ไดแก รพช.บางจาก                         

รพช.บางเสาธง , รพช.พระสมุทรเจดีย , รพท.สมุทรปราการ  

- หนวยบริการที่มีผลตางของรายจาย 

- หนวยบริการที่มีผลตางของรายจายไมเกิน รอยละ 5 จํานวน  2 แหง ไดแก รพช.บางบอ         

รพท.สมุทรปราการ 

- หนวยบริการที่มีผลตางของรายจายมากกวา รอยละ 5 จํานวน  4 แหง ไดแก รพช.บางจาก        

รพท.บางพลี , รพช.บางเสาธง , รพช.พระสมุทรเจดีย   

 

 

 

 



๑๗๘ 
 
ตารางแสดงตนทุนของหนวยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 4 ป 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนทุนหนวยบริการ พบวา  

1.หนวยบริการที่มีตนทุนตอหนวยบริการไมเกินเกณฑคาเฉลี่ยระดับเดียวกัน ไดแก รพ.บางบอ       

รพ.บางพลี , รพ.พระสมุทรเจดีย 

2.หนวยบริการที่มีตนทุนตอหนวยบริการเกินคาเฉลี่ยระดับเดียวกัน ไดแก 

- ตนทุนบริการผูปวยนอก OPD สูงกวาคาเฉลี่ยหนวยบริการระดับเดียวกัน ไดแก รพ.บางเสาธง 

- ตนทุนบริการผูปวยใน IPD สูงกวาคาเฉลีย่หนวยบริการระดับเดียวกัน ไดแก รพท.สมทุรปราการ  

รพ.บางจาก 
ตารางแสดง หนวยบริการท่ีผานเกณฑประเมินประสิทธิภาพมากกวา 4 ตัวจากเกณฑประเมิน 7 ตัว ไตรมาสที่ 1 ป งบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พบวา ไตรมาส 1 ป 2560 หนวยบริการ มีผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลงั    7 Plus Efficiency 

Score อยูในระดับ 
- A- จํานวน 1 แหง ไดแก รพช.บางจาก 
- B  จํานวน 5 แหง ไดแก รพท.สมุทรปราการ , รพช.บางบอ , รพท.บางพลี , รพช.พระสมุทรเจดีย , รพช.บางเสาธง 

 
 
 



๑๗๙ 
 

ตารางแสดง ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิการคลัง FAI ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2560 พบวาจังหวัดสมุทรปราการ 
ภาพรวม ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิการคลัง FAI ไดคะแนนรอยละ 82.67 และหนวยบริการทุกแหง 
ยังไมถึงเกณฑรอยละ 90  

 

 
 
 
 
 
 
 
ดานการพัฒนาคุณภาพระบบบัญชี 

คะแนนคุณภาพบัญชีดวยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส  ณ  31 มกราคม 2560  
- คะแนนคุณภาพบัญชี ไดคะแนนเต็ม 100 จํานวน 5 แหง  
- คุณภาพบัญชี รอยละ 75 จํานวน 1 แหง ไดแก รพ.บางบอ   

3.ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานสําเร็จ (กรณีที่บรรลุเปาหมาย)- มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง
ระดับจังหวัด และระดับโรงพยาบาล เพ่ือกํากับติดตาม   ผลการดําเนินงานของหนวยบริการ หรือหนวยบริการที่
ประสบปญหาวิกฤติทางการเงิน 

- มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารการเงินการคลังระดับจังหวัดทุก 2 เดือน  
- มีการติดตามการดําเนินงาน ในการตรวจนิเทศงานของจังหวัด  
- มีทีมตรวจสอบบัญชีระดับจังหวัด ตรวจสอบคุณภาพบัญชีหนวยบริการทุกแหงปละ 2 ครั้ง 
- มีการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลังอยางเขมขน ปงบประมาณ 2560 อบรม CFO จํานวน 1 ครั้ง อบรม

บัญชี จํานวน 3 ครั้ง  
    ผูรายงาน     พญ.อรรัตน  จันทรเพ็ญ 
    ตําแหนง      นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
    วัน/เดือน/ป  24  กุมภาพันธ 2560 
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คณะที่ 4 การบรหิารจัดการ 
หัวขอ..การพฒันางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ 

จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที ่ 6  ตรวจราชการวันที่   22 – 24 กุมภาพนัธ 2560 
1. ประเด็นการตรวจราชการ........ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตาง ๆ นําไปใชประโยชน 
2. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงานหรือการบรรลุเปาหมาย (ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ) 

2.1แสดงขอมูลเชงิปริมาณ 
ตารางที1่61แสดงจํานวนและรอยละผลการดําเนนิงานตามประเด็นการพฒันางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ 
ลํา 
ดับ 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด  เมือง พระ
ประแดง 

บางพลี บางบอ พระสมุทรเจดีย บางเสาธง รวม 

1 
 

รอยละ
ผลงานวิจัย/R2R ดาน
สุขภาพท่ีใหหนวยงาน
ตาง ๆ นําไปใช
ประโยชน (รอยละ 20) 

เปาหมาย 20 เรื่อง 20                                       

ผลงาน 10  เรื่อง 10 

รอยละ 50 50 

2 บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขใน
จังหวัดผานการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทีมสนับสนุน
งานวิจัยอยางนอย  
1 คน/จังหวัด 

เปาหมาย 4 4 4 4 4 4 24 

ผลงาน 2 3 2 2 2 2 13 

รอยละ 
 
 

หมายเหตุ  มีผูผานการอบรมหลักสูตร R2R Facilitator  ระยะสั้น 13  คน  
สําหรับหลักสูตร R2R Facilitator Advanced Course  กําลังจะสงบุคลากรเขา

รับการอบรม กับสํานักวิชาการจัด ในวันท่ี  1 – 3   มีนาคม  2560 

 

   
3 

มีผลงานวิจัย/ R2R 
ดานสุขภาพ อยางนอย 
5 เร่ือง/จังหวัด 

เปาหมาย 1 1 1 1 1 1 6 

ผลงาน อยูระหวางดําเนินการ  

รอยละ        

4 
 

หนวยงานท่ีมี
คณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัย ได
จัดทํา SOP และมีการ
พิจารณาจริยธรรม
งานวิจัยอยางตอเนื่อง 
1 ครั้ง/ป 

เปาหมาย 2 0 0 0 0 0 2 

ผลงาน 1 0 0 0 0 0 1 

รอยละ 50 0 0 0 0 0 50 

5 จั งหวัดรวบรวมและ
วิเคราะหผลงานวิจัย/ 
R2R จากหนวยงานใน
จั ง ห วั ด ส ง เ ป น
ฐานขอมูลผลงานวิจัย/ 
R2R ระดับเขตสุขภาพ 

เปาหมาย 20 20 

ผลงาน 10 10 

รอยละ 50 50 

2.2แสดงขอมูลเชงิคณุภาพ(การวิเคราะห /สังเคราะห ขอมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 
 การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัย ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   คําสั่ง จ.สมุทรปราการ ที่  10/2560  ลงวันที่ 17  มกราคม  
2560  และ ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู    เพ่ือ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนงานวิจัย  มอบหมายใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ เปนเจาภาพรวมกับงานพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลสมุทรปราการ    ในปงบประมาณ 2560 มีการ
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จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัยฯ  3  โครงการ งบประมาณ 306,500 บาท คิดเปนรอยละ 4.13 ของงบ
ดําเนินงาน        

มีการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (EC) 2 คณะ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และ
ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ    มีการจัดทํา SOPs ในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ    สําหรับ
ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ อยูระหวางดําเนินการ     

มีผูผานการอบรมหลักสูตร R2R Facilitator ระยะสั้น 13 คน แต ยังไมมีผูผานการอบรม R2R 
Facilitator Advanced   Course       

มีการจัดประชุมโครงการพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนองคความรูดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการวิจัย 1 หลกัสูตร 3  ระยะ  โดยกําหนดเปาหมายมีผลงานวิจัยจากการอบรมอยางนอย  6 เรื่อง  

มีการจัดเวทีนําเสนอและคัดเลือกผลงานเดนทั้งระดับ คปสอ. และระดับจังหวัด  และเผยแพรผาน Website 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรราการ  และในเวทีนําเสนอผลงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพ่ือการใช
ประโยชนและการขยายผล     
ผลสําเร็จตามประเด็นการตรวจราชการ 5 ตัวช้ีวัดยอยสรุปไดดังน้ี 

 - ผานเกณฑ 4  ตัวช้ีวัด   ( 80% ) 
  - อยูระหวางดําเนินการ 1 ตัวช้ีวัด  (20%) 
3. ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานสําเร็จ(กรณีที่บรรลุเปาหมาย) 

3.1ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายในขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 
     3.1.1  ดานโครงสราง : มีการต้ังคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาวิจัยและองคความรู

ดานสุขภาพในระดับจังหวัด  ทั้งดานจริยธรรม และทีมพัฒนาดานวิจัย 
      3.1.2  ดานงบประมาณ  มกีารสนับสนุนงบประมาณ สําหรับงานวิจัย   รอยละ  4.13 
3.2  กระบวนการขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติ  มีแผนพัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานงานวิจัย  

          3.3 การนําไปใชประโยชน  มีการจัดเวทีนําเสนอและคัดเลือกผลงานเดนทั้งระดับ คปสอ. และ
ระดับจังหวัดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในเครือขายสุขภาพและนอกเครือขายสุขภาพ 

4. ขอเสนอแนะ 
4.1 ในระดับจังหวัด ควรมีการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย (ปทานานุกรมงานวิจัย) ทั้งในสวนงานวิจัยของ

จังหวัดและผลงานวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานอ่ืน 

5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 - 
6. นวัตกรรมทีส่ามารถเปนแบบอยาง 

- 
 

     ผูนิเทศ  1. นายสุรชัย  เจียมกูล 
     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 
     โทรศัพท  039  511011 ตอ 421   
     วัน/เดือน/ป   11 มกราคม  2560 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดบัจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ภารกิจหลกัการตดิตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสขุ 

คณะที่ 4    เรื่อง การตรวจสอบภายใน 

จังหวัดสมุทรปราการ เขตสขุภาพที ่๖ ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐   
------------------------------- 

สรุปประเด็นสําคัญที่พบ 

๑. การวิเคราะหผลสําเร็จเชิงคุณภาพ (ผลผลิต ผลลัพธ) 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

คณะกรรมการภาคีเครือขายตรวจสอบภายในระดับจังหวัดมีการดําเนินการการตรวจสอบภายใน 

ดําเนินการสรุปผลการตรวจสอบภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเสร็จและมีการดําเนินการของหนวยบริการที่

แกไข ขอทักทวง ขอเสนอแนะ ส วนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                        

๒. ประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการบรรลุเปาหมายตอความความสําเร็จของหนวยงาน 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

๑. มีการจัดทําแผนการเงินการคลัง (Plan Fin) แตไมไดเสนอแผนกอนการนําขึ้น Web : Plan Fin 

๒. จัดทําทะเบียนและรายงานลูกหน้ียอดคงเหลือไมถูกตองตามบัญชีในรายงานงบทดลอง 

๓. การติดตามการใชจายเงินงบประมาณไมสอดคลองตามมาตรการนโยบายมีผลทําใหการเบิกจาย          

ไมเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ๔.ไมไดดําเนินการต้ังหน้ีเงินนอกตามคูมือบัญชีภาครัฐ 

๕. การตรวจสอบพัสดุประจําปประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดําเนินการขามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ การ

รายงานผลตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

- โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

๑. การติดตามการใชจายเงินงบประมาณไมสอดคลองตามมาตรการนโยบายมีผลทําใหการเบิกจาย          

ไมเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เฉพาะงบ

ดําเนินงาน 

๒. ไมไดกําหนดระยะเวลาเจาหน้ีคางชําระรายตัว 

๓. ไมทราบยอดเงินที่ไมทราบแหลงที่มาเน่ืองจากทํางบเทียบยอดไมเปนปจจุบัน 

๔. มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทําใบสั่งซื้อลงเผยแพรการจดัซื้อจัดจางแตการควบคุมวัสดุคงเหลือ

ไมเปน 

ปจจุบัน เชน คลังพัสดุบริหาร 

๕. มีการดําเนินการรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดินลาชา 

 

 

 

ตก.1 
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ปญหา อุปสรรค  

       - 

4. ขอเสนอแนะ 

๔.๑ ขอเสนอแนะตอหนวยรับตรวจ 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ิมระบบการติดตามการตรวจสอบภายในบางประเด็น เชน การ

ติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําป 

  - โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดวางระบบการกํากับติดตามเงินที่ยังไมทราบแหลงที่มา  

๔.๒ ขอเสนอแนะตอสวนกลาง หรือผูบริหาร เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดําเนินงาน  

      กฎระเบียบ กฎหมาย 

- กํากับติดตามการตรวจสอบพัสดุประจําปของหนวยงานใหปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหถูกตอง    

- ควบคุมกํากับการดําเนินการ การประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ใหเปนไปตาม

นโยบาย 

ผูรายงาน นายศิระ  เพชรเจรญิจริง 

ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

ผูรายงาน  นางอุไร  ศรีทุมขนัธ 

ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

วัน/เดือน/ป  ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

โทร ๐๒ ๕๙ ๐๑๕๔๔      

 E-mail SIRA_PET88@HOTMAIL.COM 
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