
คณะท่ี 4 

การบรหิารจดัการ

ตรวจราชการและนิเทศงานรอบปกติ 

รอบ 2 ปีงบประมาณ 2560

จงัหวดัสมทุรปราการ



ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

06 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ 
    น าไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA

 การตรวจสอบภายใน

คณะที่ 4 
การบริหารจัดการ



หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85)

ล าดับ ผลส าเรจ็/ตวัชีว้ัด สสจ./รพ.

สมทุรปราการ

/ รพ.บางพลี

รพช.

บางบอ่

รพช.

บางจาก

สสอ.

เมอืง

สสอ.

พระ

ประแดง

1 หนว่ยงานมกีารด าเนนิการตามขอ้

ค าถามการประเมนิใชห้ลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์ (Evidence-Based 

Integrity and Transparency 

Assessment)

ขอ้ EB๑-EB๑๑ ในไตรมาสที ่๒

เปา้หมาย

(ระดับ)
๕ ๕ ๕ ๕ ๕

ผลงาน

(ระดับ)
๕ ๕ 3 3 3

รอ้ยละ ๙๓.๙๔ ๘๗.๘๘ 78.79 75.76 75.76

   ผลการประเมินตนเอง ของ  รพช.บางจาก ,สสอ.เมืองสมุทรปราการ และสสอ.พระประแดง เป็นการเริ่มต้น
ประเมินในปีแรก อยู่ในระดับปานกลางต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ระดับดี ในปีต่อไป

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA



ผลการประเมินตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA  (Evidence- base :EBIT) 
จาก ป.ป.ท.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน ร้อยละ 84.85

ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
-  วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ชัดเจน
-  ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ชัดเจน
ในรูปแบบค าสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติของส านักงาน
-  จัดท าผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี 2559 ให้ชัดเจนเพ่ือน ามาปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างในปี 2560 



ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  (เป้าหมายร้อยละ 20)

ผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ 18.35รอ้ยละของมลูคา่จดัซือ้รว่มแยกตามประเภทเวชภณัฑ์

ขอ้มลู ณ วนัที ่31มคี.2560

การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม



รอ้ยละของการจดัซือ้รว่มของยา เวชภณัฑท์ีไ่มใ่ชย่า  (เป้าหมายรอ้ยละ 20)

ผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ 18.35

รอ้ยละของมลูคา่จดัซือ้รว่มแยกตามโรงพยาบาล

ขอ้มลู ณ วนัที ่31มคี.2560



 

 



การเขา้ถงึบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

ร้อยละ

โอกาสพฒันา/การปิด GAP

ผลงานเดน่/นวตกรรม

1. รถยกถงัออกซเิจน  Easyoxy - Tranfer
ของศนูยร์บัแจง้เหตฯุ  รางวลัที ่1 ดา้นนวตักรรม
ความปลอดภยั จากงาน EMS Forum ปี 2560
2. Motorlance  7 คนั ออกเหตนุ าทาง/เปิดทาง
รถฉุกเฉนิชว่งการจราจรหนาแนน่

1. อปท. ขึน้ทะเบยีน แตไ่มพ่รอ้มออกเหต ุ
แกไ้ขโดยกระบวนการเชงิรกุ สรา้งความ
สมัพนัธเ์พิม่โอกาสเขา้ถงึอปท.ใหม้ากขึน้ 
2. มพีืน้ทีต่ดิชายทะเล ควรน ารอ่งจดับรกิาร 
EMS พืน้ทีท่างน า้

ความครอบคลมุ EMS  6 เดอืน  รอ้ยละ 50  ของเป้าหมาย
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สรปุผลการด าเนนิงาน ไตรมาสที ่2 
(6 เดอืน ) เทา่กบั ออกใหบ้รกิาร 6,866 คร ัง้ 
รอ้ยละ 51.4  ผา่นเกณฑ ์
และผลงาน 8 เดอืน ออกใหบ้รกิาร 9,109 คร ัง้ 
รอ้ยละ 68.28 คาดวา่ส ิน้ปีงบประมาณ 2560 
จะผา่นเกณฑเ์ป้าหมายทีก่ าหนด เพิม่คา่เสีย่งภยัใหก้บั

บคุลากร EMS/Refer                      
ขณะปฏบิตัหินา้ที ่            
บนรถพยาบาล
  

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย



ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
(ร้อยละ 80) จ.สมุทรปราการ

ประเด็นที่ 1 : คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
***ตายไม่ทราบสาเหตุ (ill-defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25

ที่มา : ข้อมูลการตาย กระทรวงมหาดไทย (ฐานมรณบัตร) โดย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข(6 เดือน)

ประเด็นที่ 2 : คุณภาพขอ้มูลบริการสุขภาพ
*** ข้อมูลเวชระเบียนและการวินจิฉัยโรค
     มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ที่มา : การประเมินข้อมูลข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค ของคณะกรรมการพัฒนา
        คุณภาพข้อมูลสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ จังหวัดสมุทรปราการ
        ณ วันที่ 15  มิ.ย. 60

ภาพรวมจังหวัด
สมุทรปราการ

31.68 %
ไม่ผ่านเกณฑ์

OPD  (Audit ครบ100 %)
1.คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 3.37 %

ไม่ผ่านเกณฑ์
2.คุณภาพข้อมูลการให้รหัสโรค 44.94 %

ไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ : ข้อมลู ตัง้แต่ 1ตลุาคม-มีนาคม  2560

IPD  
1.คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 80 %

ผ่านเกณฑ์
2.คุณภาพข้อมูลการให้รหัสโรค 40 %

ไม่ผ่านเกณฑ์



แนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหา

KPI ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60

ประเด็นที่ 1 : 
คุณภาพข้อมูล
สาเหตกุารตาย

1.กรณีตายในสถานบรกิารของรัฐ 
  อบรมหลักสูตรหรือเนื้อหาการระบุสาเหตุการตายของแพทย์จบ
ใหม่และฟืน้ฟแูพทย์
  
2.กรณีตายนอกสถานบรกิาร 
   เบื้องต้นจะท าหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานไปยังนาย
ทะเบียนอ าเภอและท้องถิน่

1.ประเมินผลรายเดือนและ
รายไตรมาส โดยก ากับ
ติดตาม ผ่านระบบ Web 
Conference ทุกเดือน
2.จัดท าแผนอบรมฟื้นฟูเน้น
เฉพาะนายทะเบียนอ าเภอ
และนายทะเบียนท้องถิ่น ปี
ละ 1 ครั้ง

ประเมินผลรายเดือนและ
รายไตรมาส 

ประเด็นที่ 2 : 
คุณภาพข้อมูล
บริการสุขภาพ

1. อบรมเจ้าหน้าท่ีและฟื้นฟกูารบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและรหัส
โรคตามคู่มือ  แนวทางมาตรฐาน 

2.อบรมเจ้าหน้าท่ีทีมตรวจสอบเวชระเบียน
3. อบรมแพทย์ในการให้รหัสโรคตามคู่มือแนวทางมาตรฐาน  และ
การบันทึกข้อมูล OPD และ IPD ท่ีถูกต้องตามมาตรฐาน

คณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด ประเมินผลรายไตร
มาส และลงพื้นท่ีสุ่มประเมิน  
ออกเย่ียมพื้นท่ี เพื่อรับฟัง
ปัญหา 

1.สรุปผลการประเมิน
คุณภาพรายไตรมาส
2.จัดท าแผนอบรมฟื้นฟู
การบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
1. อบรมหลักสูตรหรือเนื้อหาการระบุสาเหตุการตายของแพทย์จบใหม่  ฟื้นฟูแพทย์ปัจจุบัน    และอบรมนายทะเบยีน   
2. อบรมเจ้าหน้าที่ทีมตรวจสอบเวชระเบยีน
3. อบรมเจ้าหน้าทีแ่ละฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและรหสัโรคตามคู่มือ แนวทางมาตรฐาน 



สรุปมาตรการที่จะด าเนินการต่อไป 

1. จังหวัดมีแผนงานในการอบรมฟ้ืนฟูการบันทึกสาเหตุการตายให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง    

    ทุกส่วน และนายทะเบียน  ปีละ 1 ครัง้    
 2. อบรมเจ้าหน้าที่ทีมตรวจสอบเวชระเบียนระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ เพื่อตรวจสอบ
    คุณภาพในหน่วยบริการ และการสร้างคลังข้อมูลสุขภาพเพ่ือการวิเคราะห์คุณภาพ  อบรม  
3. อบรมแพทย์ในการให้รหัสโรคตามคู่มือแนวทางมาตรฐาน  และการบันทึก 
    ข้อมูล OPD และ IPD ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
4. ประสานความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานเวชระเบียนของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล
     บูรณาการการท างานร่วมกับทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับจังหวัดฯ ในการประเมนิ
     คุณภาพเวชระเบียนของ รพ.สต.ทุกแห่ง โดยมีผูร้ับผิดชอบงานเวชระเบียนเป็นพี่เลี้ยง
5. จัดตั้ง Group Ling ในการสื่อสารและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิก 
     ใน Group Line

            



(ตอ่) สรุปมาตรการทีจ่ะด าเนินการตอ่ไป 

6.จดัอบรมใหค้วามรู้ เจา้หนา้ที่ผูร้บัผดิชอบและเกี่ยวขอ้ง 
   ในวนัที่ 19- 20   กรกฎาคม 2560 จ านวน 2 รุน่ 300 คน

   7.ก าหนดการสุ่มเยีย่ม รพ.สต.ทุกอ าเภอ อ าเภอละ 2-3 แห่ง เพื่อประเมนิติดตาม
     ความกา้วหน้าและปญัหาอปุสรรคในการด าเนนิงาน 
   8.ใหพ้ืน้ทีจ่ดัท าแผนการด าเนนิงานเพือ่พัฒนาศกัยภาพในระดบัอ าเภอ เพื่อใหม้ีการ
พฒันาผูป้ฏบิตัใิห้สามารถเปน็ผู้ตรวจประเมนิได้ถกูต้อง โดยให้ โรงพยาบาลเปน็พี่เลี้ยง
ในการด าเนนิงาน



ตัวชี้วัด  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินไม่เกนิร้อยละ 8

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน



  ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยใช้ดัชนี 7 ตัว (7 Plus)

(ระดับ B ขึ้นไป )

ข้อมูล ไตรมาสที ่2/2560

รพ.
สมุทรปราการ

รพ.บางบ่อ รพ.บางพลี รพ.บางจาก
รพ.พระสมุทร

เจดีย์ฯ
รพ.บางเสาธง

ชุดข้อมลู1 6 4 5 7 5 6
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Planfin Management 
ผลต่าง ผล-แผน +- ร้อยละ 5  ณ เมษายน 2560 (ตัด 2 รายการ)

รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ รายจ่าย

 รพ.
สมุทรปราการ

รพ.บางบ่อ รพ.บางพลี รพ.บางจาก
รพ.พระสมุทร

เจดีย์
รพ.บางเสาธง

ชุดข้อมลู1 3.2 -0.94 -3.7 5.63 17.26 -4.9 0.77 -0.2 10.97 1.85 32.6 -19.42
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การประเมินกระบวนการท างาน FAI  ข้อมูล ไตรมาสที่ 2 / 2560 

เกณฑ์การประเมิน  : ร้อยละของหน่วยบริการมีค่าเฉลี่ยคะแนน FAI >90

 รพ.
สมุทรปราการ

รพ.บางบ่อ รพ.บางพลี รพ.บางจาก
รพ.พระสมุทร

เจดีย์
รพ.บางเสาธง

ชุดข้อมูล1 90 86 88 90 90 90
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85
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90

91



การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง/คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์

หน่วยบริการ คุณภาพระบบบญัชี คณุภาพบญัชเีกณฑค์งคา้ง 

รพ.สมุทรปราการ B (70.84) 100

รพ.บางบ่อ C (59.28) 100

รพ.บางพลี A (78.89) 100

รพ.บางจาก A (86.65) 100

รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ B (77.41) 100

รพ.บางเสาธง C (65.62) 100

ตารางคะแนนคณุภาพระบบบญัชแีละคณุภาพบญัชเีกณฑค์งคา้งของหน่วยบริการด้วยการตรวจทางอิเลค็ทรอนกิส์ 
ปงีบประมาณ 2560                  

ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาคุณภาพระบบบญัชี จาก C , B ให้เป็นระดบั A ขึ้นไป  



 มีเครือข่ายด้านการเงนิการคลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผลการด าเนินงาน
1.มีเครือข่ายด้านการเงินการคลงั
-มีคณะท างานบรหิารการเงินการคลัง (CFO)ระดับจังหวัดและอ าเภอและมีการประชุมทุกเดือน
 และทุกไตรมาส
-มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลงัระดบัจังหวัดทุก 3 เดือน 
-มีการติดตามการด าเนินงาน ในการตรวจนิเทศงานของจังหวัด 
-มีทีมตรวจสอบบญัชีระดับจังหวัด ตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการทกุแห่งปีละ 2 ครั้ง

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- มีการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังอย่างเข้มข้น ปีงบประมาณ 2560   อบรม CFO จ านวน 1 ครั้ง 
อบรมบัญชี จ านวน 3 ครัง้ 



คณะที่ 4 การบริหารจดัการ

ผูนิ้เทศ : นางเกศรินทร ์ ไทยศรีวงศ์

นางสาวอมัพา  ไพโรจนกิ์จตระกูล 

แผนงานที่ 15 

การพฒันางานวิจยัและองคค์วามรูด้า้นสุขภาพ

ตวัช้ีวดัท่ี 43 

รอ้ยละผลงานวิจยั/R2R ดา้นสุขภาพท่ีใหห้น่วยงานตา่งๆ น าไปใชป้ระโยชน์



ความก้าวหน้าในการพัฒนางานวิจัยและองคค์วามรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ

Structure

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
           - สสจ. :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
           - รพจ. :  งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร กลุ่มงาน พรส. 
           - Key Person มีภารกิจหลายด้าน

2. การบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างสสจ.และ
รพ.สมุทรปราการชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น

3. มีคกก. EC  2 คณะ และมีการจัดท า SOPs แล้ว
          - ใช้ SOPs ตามร่างที่กระทรวงสาธารณสุขส่งมาให้เป็นแนวทาง
          - มีการพิจารณา EC 10 เรื่อง (1 ต.ค. 59 – ปัจจุบัน)

• แบบ Full board 100%



Staff

1. มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร R2R Facilitator จ านวน 8 คน  
2. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 

2 หลักสูตร 190 คน
     - คาดว่าจะมีผลงานวิจัยจากการอบรม จ านวน 31 เรื่อง 

         - ด าเนินการเสรจ็ภายในปี 2560 จ านวน 10 เรื่อง 
         - ด าเนินการเสรจ็แล้ว 6 เรื่อง 

ความก้าวหน้าในการพัฒนางานวิจยัและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)



ความก้าวหน้าในการพัฒนางานวิจยัและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ (ต่อ)

System

 1. ระบบฐานข้อมูล
       - มีการจัดท าท าเนียบและวิเคราะห์คุณภาพผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 
       - มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็ปไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. ผลงานวิจัย (ปี 2559) 15 เรื่อง น าไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (66.67%)  
       - ด้านนโยบาย 1 เรื่อง (10%) 
       - ด้านวิชาการและดา้นการพฒันาสังคมและชุมชน  9 เรื่อง (90%)  
3. ระบบสนับสนุน 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้
- อยู่ระหว่างการก าหนดมาตรการและทุนสนับสนุนผู้วิจัย



ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ โดยมอบเป็นนโยบายและก าหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน
2. การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน โดยกลไกสนับสนุนระดับเขตสุขภาพ
3. ผู้รับผิดชอบงานหลักและทมี FA มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นและมีความพยายามในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้



ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด : จังหวัดสมุทรปราการ

 ผลงานวิจัย/R2R ดีเด่น 
เรื่อง : ลักษณะทางคลินกิของโรคพิษตะกั่ว และผลการรักษาในพนักงาน 170 ราย ใน

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ ท่ีมีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่า 40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร
เจ้าของผลงาน : พญ.เกศ ชัยวัชราภรณ์   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น 
      เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์เคาะปอดในผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง 
      เจ้าของผลงาน : นางสาวรักษฎาภรณ์  โมกขะเวส  โรงพยาบาลบางบ่อ



สรุปผลส าเร็จตามตัวชี้วัดย่อย 5 ตัวชี้วัด 
       ผ่านเกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด (100%)
     

ผลการด าเนินงาน จงัหวดัสมุทรปราการ



1. ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ EC และ SOPs ให้สอดคล้องกับบริบท
ของหน่วยงาน สามารถด าเนินงานได้ตามบทบาทหน้าที่ 
    2. เพื่อลดภาระงานและข้อจ ากัดความพร้อมขององค์ประชุม ควรมีรูปแบบในการ
พิจารณา EC ตามลกัษณะของงานวิจัย/ความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ควรมีเจ้าหนา้ที่/ธุรการประจ า 1 คน 
เพื่อจัดการเอกสารประสานงานและอ่ืนๆ ลดภาระงานของ Key Person ซึ่งรับผิดชอบ
งานหลายด้าน

การสนบัสนุนจากเขตสุขภาพ

ขอ้เสนอแนะ

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวชิาการใน
เวทีนานาชาติ (English Presentation)  วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 

ณ โรงแรมเคพี แกรนด ์จันทบุรี 



โดย : นางอุไร   ศรีทมุขนัธ์ 
ต าแหน่งนกัตรวจสอบภายในช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 
รอบ ๒ 

จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศ รอบ ๒
ที่ การด าเนนิงาน ผลการนเิทศ รอบ ๒ :  จงัหวัดสมทุรปราการ 

๑. การแก้ไขข้อทักท้วงจากการ
ตรวจราชการและนิเทศงานรอบ
ที่ ๑

สสจ.สมุทรปราการ
ได้แก้ไขข้อทักท้วงจากการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๑ คิดเปน็ร้อยละ ๘๘ ของข้อ
ทักท้วงทั้งหมดและการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๒/๒๕๖๐ ต่ ากว่าเกณฑ์
รพท.สมุทรปราการ
ได้แก้ไขข้อทักท้วงจากการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๑ คิดเปน็ร้อยละ ๗๕ ของข้อ
ทักท้วงทั้งหมดและอยู่ระหว่างด าเนินตั้งคณะกรรมการ Planfin,ไม่มีรายงานเจ้าหนี้ มเีงินไม่
ทราบแหล่งทีม่า

๒. ติดตาม“โครงการสนับสนุนเป็น
เมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน
อาเซยีน

ไม่ได้รับจัดสรร

๓. การประเมินเพิ่มประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง ๕ มิติ ตาม
ความเสีย่งทีแ่ท้จริงขององค์กร

สสจ.สมุทรปราการ
ด าเนินการจัดส่งแบบประเมนิเพิม่ประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทนัตามก าหนด 
รพท.สมุทรปราการ
จากการประเมินระบบการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง ๕ มิติ  ได้ 
๔๐๐.๗๑ คะแนน ซึ่งมมีิติต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน ๒ มิติ คือมิติการจัดเก็บรายได้ร้อยละ ๖๙.๒๓ 
และมิติบริหารความเสี่ยง
ร้อยละ๖๕.๗๑



สรปุผลการตรวจราชการและนเิทศ รอบ ๒ (ต่อ)
ที่ การด าเนนิงาน ผลการนเิทศ รอบ ๒ :  จังหวดัสมทุรปราการ 

๔. ด าเนินการจัดท า
รายงาน
เปรียบเทียบแผน-
ผลการพัฒนา
องค์กร ๕ มิติ

สสจ.สมุทรปราการ
หน่วยบริการในสังกัดประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลงั ๕ มิติ มีมิติที่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ จ านวน ๓ แห่ง ได้จัดท ารายงานเปรียบเทียบแผน-ผลพัฒนาองค์กร จ านวน 
๑ แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลบางจาก และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 2 แห่ง 
โรงพยาบาลบางบ่อกับโรงพยาบาลบางเสาธง 
รพท.สมุทรปราการ
อยู่ระหว่างด าเนินการเปรียบเทียบแผน-ผลพัฒนาองค์กร มีต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จ านวน 
๒ มิต ิด้านมิติการจัดเก็บรายได้เรียบร้อย ด้านมิติบริหารความเสี่ยงและได้ส่งให้
สาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

๕. ด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน
ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐

สสจ.สมุทรปราการ
ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ตรวจสอบจ านวน ๘๐ แห่ง รพ.คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐ สรุปผลการตรวจสอบตามแผน/
สรุปผลรายงานผลการตรวจในรอบ ๖ เดือน/แจ้งผลกับหน่วยรับตรวจเป็นลายอักษร
เพื่อด าเนินการแก้ไขภายใน ๔๕ วัน (นบัแต่ได้รับหนังสือแจ้ง) พร้อมส่งหลักฐานการ
แก้ไขมาประกอบ ต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียบร้อยแล้ว



ควบคุมภายใน

บริหารความเส่ียง
77.62 %

จัดเก็บรายได้
69.23 %

การเงนิ
83.21 %

พสัดุ
86.96 %

งบการเงิน
83.69 %

การประเมินระบบบริหาร
จัดการ

ระเบียบการเงิน
การติดตามการ

ใช้จ่ายเงิน

การควบคมุประสทิธภิาพ
กฎ ระเบยีบพสัดุ

การควบคมุประสทิธภิาพ
บัญชี

สาธารณสุข

การบวนการจัดเก็บ      
คา่รกัษาพยาบาล

Plan Fin

ระบบบัญชเีกณฑค์งคา้ง และ 
GFMIS 

การจัดซื้อ/จ้าง 
การบรหิารคลังพสัดุ

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ  400.71 คะแนน

- ไม่มีการจัดท า Flow chart ไม่
ครบทุกสิทธิ
- ไมม่ีแต่งตั้งกรรม
- ไมม่ีศูนย์จัดเก็บรายได้

- ไม่มีแผนบริหารความเสีย่งทั้งองค์กร



ขอบคุณค่ะ



รายช่ือผูนิ้เทศ คณะ 4 รายชื่อ ตัวชี้วัด
นางสาวอุษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

นายจีรภัทร พลายงาม
นางกนกวรรณ พึ่งรัศมี 
นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ

การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม

นายสมบัติ พ่ึงเกษม ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

นางสาวสุกัลยา คงสวัสดิ์
นางสาวทัศนีย์  อารยะพงศ์วัฒนา 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

นางกชพรรณ   หาญชิงชัย 
นายสุรชัย เทียมพูล

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน

นางเกศรินทร์  ไทยศรีวงศ์
นางสาวอัมพา  ไพโรจน์กิจตระกูล 

ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ 
น าไปใช้ประโยชน์

นางอุไร  ศรีทมุขนัธ์  การตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้นิเทศ


