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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์การ 
เป้าประสงค์ที่ 4: บุคลากรมีความสุข มีศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 
ตัวชี้วัดหลักระดับองค์การ (Key results area)  

5. ร้อยละหน่วยงานที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
6. ดัชนีความสุขของเจ้าหน้าที่ (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

กลยุทธ์ที:่ 7. เสรมิสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร WO3    
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 7 เพื่อให้อัตราเพียงพอ ภาระงานเหมาะสม มสีมรรถนะ และความสุขในการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบระดับองค์กร: คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบหลักตามโครงสร้างงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบหลักตามตำแหน่งงาน JD: หัวหน้ากลุ่มงาน-หน่วยงาน 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (รายงานผลงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/62) 
ประเด็น: HRH Transformation 
กิจกรรม  
1. Happy body:  
- โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ 
- โครงการตรวจสุขภาพประจำปี/ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำป ี
2. Happy Soul 
 - โครงการทำบุญตักบาตร ตามวันสำคัญทางการศาสนา 
3. Happy Society 
 - ตั้งกลุ่ม Line รักนะจึงบอก 
ผลงาน 

 
 
แผนการดำเนินงาน: ดำเนินการวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อจดักิจกรรมเจาะเฉพาะกลุ่ม 
กลุ่มบุคลากร: Happy money-อบรมความรู้การวางแผนทางการเงิน 
กลุ่มอ้วน 1-2 (46.7%ของบุคลากร) 
- Happy body 
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เป้าประสงค์ที่ 5: องค์กรเกิดผลสมัฤทธ์ิ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถนำมาใช้ได้จริง 
ตัวชี้วัดหลักระดับองค์การ (Key results area)  

7. หน่วยงานผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA-รพ.สต.ตดิดาว  
8. ร้อยละคณุภาพข้อมลู >95  
9. อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียน >ร้อยละ80 

กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาระบบการจดัทำแผนและการนำสู่การปฏิบัติ (WO5) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 8 เพื่อให้มีทิศทางการนำที่ชัดเจน มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบระดับองค์กร: คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล, คปสอ., คณะทำงานตดิตามประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบหลักตามโครงสร้าง: งานยุทธศาสตร์ กลุ่มการพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบหลักตามตำแหน่งงาน JD: หัวหน้ากลุม่งาน-หัวหน้าหน่วยงาน 
 
งานยุทธศาสตร์ 
โครงการลำดับที่ 26 บริหารแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปี 2562 
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรประจำปี 

2) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และนโยบายจากภายนอก 
3) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลงาน และรองรับการนิเทศจากคณะนิเทศงาน 

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทีมนำระดับองค์กร คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ และทุติยภูมิ หน่วยงาน บุคลากรรพ.และเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย 

กิจกรรม ปี62 วันท่ี กิจกรรมที่ 1 ประชุมจดัทำแผน ตดิตามสรุปผล จำนวนผู้เช้าร่วม
ประชุม 

25ต.ค.61 ประชุมสรุปผลงานและจัดทำแผนงานประจำป ี 38 คน 
19พ.ย.61 ประชุมชี้แจงนโยบายให้กับบคุลากร รพ.สต. 42 คน 
24พ.ค.62 ประชุมชี้แจงนโยบายให้กับบคุลากร รพ. 21 คน 
13มี.ค.62 ประชุมคทง.วางแผน ติดตาม ประเมินผล 11 คน 
 กิจกรรมที่ 2 รับการนเิทศจากภายนอก  
11ม.ค.62 รับการนิเทศจากสสจ. 55 คน 

 

ผลผลิต รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานปี61 และจัดทำแผนปฏิบัติงานคปสอ. ปี62. 611025 1 
ฉบับ 
รายงานการประชุมคปสอ.ชับเคลื่อนแผนงานปี 2562 611119 1 ฉบับ  
รายงานการประชุมคทง.วางแผน ติดตาม ประเมินผล 620613 1 ฉบับ 
รายงานการประขุมรับการนิเทศงานจากสสจ. 620111 1 ฉบับ 
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รูปภาพ 
กิจกรรม 

กิจกรรมประชุมสรุปผลงาน+จัดทำแผนปี 2562 วันท่ี 25 ต.ค.61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมประชุมสรุปผลงาน+จัดทำแผน วันท่ี 19 พ.ย.61 

 

 
กิจกรรมรับการนิเทศงานจากสสจ. วันท่ี 11 ม.ค.62  และรับการนิเทศจากผู้ตรวจฯเชต2 28 ก.พ.62  
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ผลงาน  ตัวช้ีวัดแผนงาน-โครงการ เกณฑ ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

แผนงานโครงการสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯและปัญหา
สุขภาพพ้ืนท่ี 

    34 
โครงการ 

มีรายงานการติดตามประเมินผล
ปฏิบัติงานตามแผนรายไตรมาส 

4 ครั้ง/
ปี 

3 4 4 5 

อัตราการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์cupปี62 

≥ร้อย
ละ80 

62.79 66.04 72.22 72.73 

อัตราการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลศรีสัชนาลยั 

≥ร้อย
ละ80 

58.33 43.75 51.72 58.33 

 

ผลการใช ้จ ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ
(รายกิจกรรม) 

ประเภทงบประมาณ แผน ใช้จ่ายจริง เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ประชุม 28,440 7,820 7,820 20,620 

รวม 28,440 7,820 7,820 
(27.50%) 

20,620 

 

ส ถ า น ะ
โครงการ 

©√ ดำเนินการต่อเนื่อง  

แ ห ล่ ง
งบประมาณ 

เงินบำรุงโรงพยาบาล 

ปัญหาอุปสรรค กระบวนการจดัทำแผน-อนุมตัิแผนงาน/โครงการ ไม่ทันกระบวนการจัดทำแผนต้นปีงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ - 
แ ผ น ง า น
โครงการ 

- 
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1 2 3 4 5

บริบท (Context Evaluation: C): บริบทของการด าเนินงาน

1)      ความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงการ: ทิศทางนโยบาย, สอดคล้องกับสถานการณ์ 5

2)      การสนับสนุนจากผู้เก่ียวข้อง 4

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input Evaluation: I): องค์ประกอบในการด าเนินงาน

3)      องค์กรและบุคลากร 4

4)      งบประมาณ: ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีได้รับกับปริมาณงานท่ีวางแผนไว้ , การใช้จ่าย
งบประมาณตรงตามแผนท่ีวางไว้ ,การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4

๕)      อุปกรณ์เคร่ืองมือ 3

กระบวนกำร (Process Evaluation: P) การออกแบบวางแผนการด าเนินงาน และการด าเนินงาน

6)      ความถูกต้องชัดเจนในการวางแผน : ความชัดเจนของข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน 4

7)      ความสามารถในการด าเนินการตามแผน : ความสามารถในการด าเนินงานครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผน

4

8)      การบริหารงาน : การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและสอดคล้องกับเน้ืองานท่ีก าหนดไว้ , 
การใช้ทรัพยากรท่ีสอดคล้องกับแผนงาน

4

9)      เคร่ืองมือในการด าเนินงาน: ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 4

ผลผลิต (Product Evaluation: P)

10) ผลผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน : ผลประหยัด 5

11) ผลผลิตด้านการบริหารจัดการ: ปริมาณผลผลิตจากการด าเนินงาน, การมีส่วนร่วมของประชาชน 4

12) ผลลัพธ์ (Outcome): การรับรู้และความเข้าใจของผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ, การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม, การขยายเครือข่าย 4

กำรน ำไปใช้ (Application)

13) ผลกระทบ (Impact): ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการเงิน , เสถียรภาพและความม่ันคง, 
ผลกระทบทางด้านสังคม, ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม 3
14) ความย่ังยืน (Sustainable): ความต่อเน่ืองในการด าเนินการ 4

รวม (เต็ม 70 คะแนน) 6 40 10

ควำมคิดเห็น (เพ่ิมเติม) 56

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ คิดเป็นร้อยละ 80

โครงกำรบริหำรแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ปี 2562
คะแนน

กำรประเมินโครงกำรหลังด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (CIPP Model)
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กลยุทธ์ที่ 9: พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (WO4)   
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 9: เพือ่ให้ข้อมูลมีความคลอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา มีกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ
ข้อมูล และการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบระดับองค์กร: คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล คณะกรรมการ Audit เวชระเบียน 
ผู้รับผิดชอบหลักตามโครงสร้าง: กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย ์
ผู้รับผิดชอบหลักตามตำแหน่งงาน JD: เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล, เจ้าพนักงานเวชสถิติ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้า
พนักงานสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
ประเด็น Digital Transformation 
สถานการณ์ปัจจุบัน: จากนโยบาย Thailand 4.0 ปี 2561 และ Smart Hospital กระทรวงสาธารณสุขปี 2562 
ประกอบกับ สถานการณเ์วชระเบยีนผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ไม่มีที่จัดเก็บเพียงพอ รวมทั้งนโยบาย Green and 
Clean Hospital เพื่อลดการใช้กระดาษ 
กิจกรรม: 

1. งานเวชระเบียน/ เริม่ใช้งานระบบ Paperless  ลดการค้น OPD Card ในบางหน่วยบริการ โดยมีการสแกนเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอกและผูป้่วยใน เข้าในระบบ HosXP หากจำเป็นตอ้งใช้ OPD Card หน่วยบริการ สามารถ แจ้ง
ความ ต้องการ ได้ทีห่้องบัตร 

2. การประชุมคณะกรรมการต่างๆในโรงพยาบาล/ ลดการใช้กระดาษ ในการใช้เอกสารประกอบการประชุม โดยใช้การ
สแกน QR Code แทน หรือ ใช้การดูร่วมกันจากจอคอมพิวเตอร์ หรืออิเลคทรอนิคส์ไฟล์ ที่ส่งในไลนก์ลุ่ม
คณะกรรมการต่างๆ 

3. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลตามผลงาน และการตรวจสอบข้อมูลตามตวัช้ีวัด กองทุนต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ IM 
และทีมงานสารสนเทศ เป็นผู้ร่วมตรวจสอบ กลุ่มงานประกันเป็นผู้ดขู้อมูล และตรวจสอบการจา่ยเงินตามผลงาน 

4. มีการพัฒนาโปรแกรมการตดิตามทวงถามหนี้ โดยพัฒนาจากโปรแกรมการจดัเก็บรายได้ โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 
43 แฟ้ม และ HDC ก่อนส่ง 

5. พัฒนาระบบเรียกคิวท่ี OPD และ ห้อง Lab 
6. มีการสแกนนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือ 

ผลการดำเนินงาน: 
1. มีปัญหาการใช้งานในขณะที่เริม่ใช้ระบบ Paperless ครั้งแรก แต่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งนำปัญหาที่เกิดขึน้หารือในที่

ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศทุกครั้ง รวมถึงการแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
และลดภาระงานของห้องบัตร ซึ่งทำให้ห้องบัตรสามารถทำงานอ่ืนได้มากข้ึน ได้แก่ การปรับหนา้โปรไฟล์เวช
ระเบียน การตรวจสอบสิทธิเพิ่มเตมิ มีที่เก็บเวชระเบียนเพียงพอ  

2. มีการประชุมโดยไม่ใช้กระดาษในวาระ และรายงานการประชุมแจกคณะกรรมการ ในการประชุม ได้แก่ 
คณะกรรมการจัดเก็บรายได้  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ IM เป็นต้น 

3. ลดภาระงานประกันในการเขยีนจดหมายติดตามทวงถามหนี ้
4. ลดภาระงานพยาบาลในการเรียกคิว และป้องกันการเรียกผดิคน 
5. ลดความขดัแย้งของเจ้าหน้าท่ีและพยาบาลในการเรียกลำดับคิว ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
6. การทำงานของงานบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 
ปัญหาและอุปสรรค: 

การอ่านช่ือของระบบโปรแกรมที่ไม่สอดคล้องกับช่ือผู้รับบริการ เนื่องจากการสื่อสารดา้นการใช้งานของบาง
หน่วยงานเช่น การต่อท้ายนามสกลุด้วยชื่อโรค/ช่ือยาท่ีแพ้ 
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แนวทางการแก้ไข: 
ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรรมการ IM เพื่อหาทางออก และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพิ่มขึ้นท้ังเรื่องกองทุนย่อย 

แผนการพัฒนา: 
การใช้ระบบเรียกคิวผู้ป่วย ท่ีจุดบริการห้องบัตร และที่คลินิกโรคเรือ้รัง 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมลูระดับอำเภอ 
สถานการณ์
ปัญหา(วิเคราะห์
ข้อมูล) 

ตามที ่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายปฏิร ูประบบเทคโนโลยี และสารสนเทศสุขภาพ (Digital 
Transformation) โดยมีเป้าหมายให้ระบบปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดงานซ้ำซ้อนด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกัน  และสารสนเทศสุขภาพต้องมีคุณภาพ พร้อม ใช้ในการพัฒนา
นโยบาย งานวิชาการ นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอำเภอ (DHDC) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีการบันทึกข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งหากบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ในทุกแฟ้ม ตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด จะทำ
ใหผู้้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลเดียวกันซึ่งจะทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไป
วางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเกิดผลกระทบทางบวกคือ ทำให้ได้รับการจ่าย
งบประมาณค่าตอบแทนตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย   

 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบผู้รับผดิชอบบันทึกข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จัดส่งรายงาน มีความรู้และทักษะ

ในการจัดการฐานข้อมูลใหไ้ด้ตามมาตรฐานข้อมลู  43  แฟ้ม 
2. เพื่อให้การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ อำเภอศรสีัชนาลัย ถูกต้องครบถ้วน 

และทันเวลา 
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS  

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบข้อมูล JHCIS พัฒนาการบันทึกข้อมูลคุณภาพ 
2. รวบรวมข้อมลู 43 แฟ้ม ทุก รพ.สต. 
3. ประเมินคุณภาพข้อมูล HDC ทุกเดือน 
4. พัฒนานวตกรรมในพื้นที่ รพ.สต. 

 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล HOSxp (ไม่ดำเนินการ) 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบข้อมูล HOSxp พัฒนาการบันทึกข้อมูลคุณภาพ 
2. รวบรวมข้อมลู 43 แฟ้ม 
3. ประเมินคุณภาพข้อมูล HDC ทุกเดือน 
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รูปภาพ
กิจกรรม/ 
นวตกรรม 

  

 

  
ผลผลติ 
(เชิงปริมาณ) ผลผลติ เป้าหมาย 

ผลงาน (ปี) 
2560 2561 2562 

มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมครบทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุก รพ.สต. 

ร้อยละ 100 - - 100 

 
ผลลัพธ์ 
(แผนงาน/
โครงการ) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย 
ผลงาน (ปี) 

2560 2561 2562 
๑. ฐานข้อมูลรพ.สต. และ รพช. มีการปรับตาม
โครงสร้างข้อมูล 43  แฟ้มประจำปี 2562 ของ
สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

มีการปรับตาม
โครงสร้างข้อมูล 43  
แฟ้มประจำปี 
2562 

   

๒. การบันทึกข้อมูลและส่งรายงานขอ้มูล 43 
แฟ้ม ไปยังสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข มคีุณภาพไมต่่ำกว่ารอ้ยละ 95 ของทุก
สถานพยาบาล 
 

ข้อมูล 43 แฟ้มมี
คุณภาพไม่ตำ่กว่า
ร้อยละ 95 ของทุก
สถานพยาบาล 
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สรุปงบประมาณ
ที่ใช้ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

แผน
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
ข้อมูล JHCIS  
ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 40 บาท X 3 วัน X จำนวน 
46 คน   

5,520 5,520  0 100 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ 20 บาท X 2 มื้อ X 
3 วัน X จำนวน 46 คน   

5,520 5,520  0 100 

ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภายนอกภาครัฐ 
บรรยาย 8 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท X 3 วัน   

14,400 14,400  0 100 

ค่าเดินทางวิทยากร โดยรถยนต์ส่วนบุคคล  (ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง)  ไป-กลับ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  และอำเภอศรสีัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 คน ระยะทางรวม 1,100 
กิโลเมตร (ไป-กลับ)  กิโลเมตรละ 4 บาท   

4,400 4,400  0 100 

ค่าที่พักวิทยากรจำนวน 1 ห้องๆ ละ 650 บาท (ต่อ
ห้อง) X จำนวน 3 คืน      

1,950 บาท 1,950 0 100 

ค่าเอกสารผู้เข้ารับการอบรม 45 ชุดๆ ละ 50 บาท  2,250 บาท 0 2,250  0 

รวม 34,040- บาท 31,790 2,250 93.4 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมลู 
HOSxp 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 20 บาท X 2 มื้อ X 
1 วัน X จำนวน 25 คน  

1,000 บาท 0 1,000  0 

ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 40 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน X 
จำนวน 25 คน   

1,000 บาท 0 1,000   

ค่าเอกสารผู้เข้ารับการอบรม 25 ชุดๆ ละ 50  
บาท  

1,250 บาท 0 1,250  0 

รวม 3,250 บาท 0 3,250  0 
 

สถานะโครงการ 1) การดำเนินงาน 2) การใช้จ่ายเงิน 
/ ดำเนินการแล้วเสร็จ   
กิจกรรมที่ 1 

 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ              

 อยู่ระหว่างดำเนินการ   / เบิกจ่ายแล้วบางส่วน เป็นเงิน ....... 31,790.......... บาท 
/ ไม่ดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 

 ยังไม่มีการเบิกจ่าย             
 กันเงินเหลื่อมปี   
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เป้าประสงค์ที่ 5: องค์กรเข้มแข็ง 
ตัวชี้วัดหลักระดับองค์การ (Key results area)  

10. ระดับสถานการณ์การเงินการคลังผา่นเกณฑ์_<3 
กลยุทธ์ที่ 10: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังอย่างตอ่เนื่อง (WT2) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 10: เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อุดรรูั่ว  
ผู้รับผิดชอบระดับองค์กร: คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO), งาน 5 คลัง 
ผู้รับผิดชอบหลักตามโครงสร้าง: กลุ่มงานบริหารทั่วไป, กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
ผู้รับผิดชอบหลักตามตำแหน่งงาน JD: เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี, นายช่างเทคนิค, เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อมูล, ทุกหน่วยงาน 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
โครงการ การดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ และการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได ้
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ และคณะทำงานศูนยจ์ัดเก็บรายได้ 
กิจกรรม ปี 
62 

ปลายปี 2560 โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย ประสบวิกฤตทางการเงินระดับ 6 ส่งผลใหผู้้บรหิารโรงพยาบาล เริม่หันกลับมา
ทบทวนการทำงาน และช่องโหว่ของการเรียกเก็บ รวมถึงนโยบาย เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และอุดรรูั่ว งานประกันสุขภาพ 
จึงได้ดำเนินการจดัตั้งศูนย์จดัเก็บรายได้ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจาก
ทุกหน่วยงาน และมีการประชุมเพือ่เสนอแนวทางต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่งตลอดปี 2561 และ 2562 ภายใต้กระบวนการ 
ดังนี ้
1 .วิเคราะหส์ถานการณ์ ปัญหา ดา้นการจัดเก็บรายได้  (Situation Analysis) พบว่า 
2. การปรับโครงสร้างบุคลากรที่เกี่ยวกับการเรยีกเก็บ (Re-Struction e-claim)   
3. พัฒนาสมรรถนะบคุลากรในการปฏิบัติงาน 
4. การใช้เทคโนโลยี ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
5. เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ อุดรูรั่ว ทุกสิทธิ โดย มีการตรวจสอบข้อมลูลูกหนี้ ระหว่างการเงิน บัญชี และ
ประกัน มีการกำกับติดตาม โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
6. แผนธุรกจิ เพิ่มรายได้ ลดรายจา่ย อุดรูรั่ว  

รูปภาพ 
กิจกรรม 

 

 
 

 
 

 
ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ทุก
เดือน โดยมี ผู้อำนวยการ เป็นประธานฯ 
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ผลผลติ 
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 2562 
รายรับ กองทุนผู้ป่วยใน UC บาท มากกว่าปี 2561 15,151,088.46 
รายรับ กองทุนผู้ป่วยนอก บริการกรณีเฉพาะ บาท มากกว่าปี 2561 1,628,493.75 
รายรับ กองทุนสวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายตรง บาท มากกว่าปี 2561 10,003,310 
รายรับ กองทุนพนักงาน อปท. บาท มากกว่าปี 2561 1,395,635 
รายรับ กองทุนประกันสังคม บาท มากกว่าปี 2561 1,758,174.01 
รายรับ พรบ. บาท มากกว่าปี 2561 1,343,694 
อัตราการครองเตียง ร้อยละ 80-100 % 84.28 
ค่า CMI  ไม่น้อยกว่า 0.7 0.66 
Actived Bed   50.57 
ค่า AdjRW   3,270.99 

 

หมายเหตุ; เป็นผลงานของศูนย์จัดเก็บรายได้ เป็นตัวเลขท่ีไมไ่ด้กระทบกับบัญชี 
ผลงานการเรียกเก็บปี 2562 รายรับกองทุนผู้ป่วยในหลังหักเงินเดือน

  
จากกราฟ กองทุนผู้ป่วยในหลังหักเงินเดือน ปี 2562 เมื่อเปรียบเทยีบกับ ปี 2561 มีรายรับลดลง สอดคล้องกับ

อัตราการครองเตียงและค่า Adj.RW ที่ลดลงจากปี 2561 เช่นกัน  
รายรับกองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse 

 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

13,720,814.08 

20,217,957.13 

15,151,088.46 

2560 2561 2562

1,378,166.17

2,091,341.79

1,628,493.75

2560 2561 2562

รายรับกองทุนผู้ป่วยนอก UC-CR 
ปี 2562
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

จากกราฟ รายรับจากกองทุน OP-CR  ลดลงจากปี 2561 อันเนื่องมาจากผลงานปี 2561 มีการตรวจสอบข้อมูลการเคลม
ย้อนหลังถึงปี 2560 ทำให้มีการส่งเคลมค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียมเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดผีลงานปี 2562 ก็ยังมี
ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับปี 2560 
 
รายรับกองทุนสวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 

 
จากกราฟ รายรับจากกองทุนข้าราชการตามผลงานในเดือนท่ีเรียกเก็บมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อาจเนื่องมาจากการจัดระบบการ
จัดการในหน่วยงานเรื่องการรับรู้รายได้ใหเ้ป็นปัจจุบัน และการใช้ระบบการจ่ายตรงโดยการใช้บัตรประชาชน แทนการ
ลงทะเบียนหน่วยบริการในกรณผีูป้่วยนอก (รับตามวันท่ีออกใบเสรจ็) 
 
รายรับ กองทุน อปท.  

 
รายรับจากกองทุน อปท. มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 และ 2561 เนื่องจากมีการรับในเดอืน ประสิทธิภาพการเรยีก
เก็บเริ่มดีขึ้น สำหรับปี 2561 มรีายรับมากกว่าปี 2560 และ 2562 เนื่องจากลูกหนี้ปี 2560 อปท.มีการค้างจ่าย และมา
จ่ายในปี 2561 (รับตามวันท่ีออกใบเสร็จ) 
รายรับกองทุนประกันสังคม 
 

8,429,917.20 

8,917,262.91 

10,003,310.79 

2560 2561 2562

รายรับสิทธิข้าราชการ 2562 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

 
 
รายรับกองทุนประกันสังคมทั้งสามกองทุน มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะ ประกันสังคมนอกเครือข่าย เนือ่งจากมีผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น สำหรบักองทุนทดแทนรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการโอนรับข้ามกองทุน (ปรับบัญชีรายรับ และ แสดงตัวเลขรับตามวันท่ี
ออกใบเสร็จ)  
รายรับ พรบ.เรียกเก็บบริษัท 

 
รายรับจาก พรบ.ปี 2562 จะลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมีการปรับราคาขาย และการจัดหมวดค่ารักษาพยาบาลที่ถูกต้อง 
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลางเหมือนกันหมดทุกสิทธิการรักษา และยังรับไม่ครบเนื่องจากยังมยีอดค้างจ่าย (รับตาม
วันท่ีออกใบเสร็จในปีงบประมาณสำหรับปี 2562)   
อัตราการครองเตียง 

 

ปกส.นอกเครือขา่ย ปกส.ในเครือขา่ย กองทนุทดแทน รวม

2561 371,739.00 483,899.94 145,797.75 1,001,436.69

2562 739,780.50 844,474.76 173,918.75 1,758,174.01

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

รายรับสิทธิประกันสังคม  2562

1,612,266.00 

1,426,369.25 

1,343,614.00 

2560 2561 2562

รายรับสิทธิ พรบ.เรียกเก็บ บริษัท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

2560 86.1 74 66 66.8 73.6 67 64.9 75.1 80.3 91.1 91.5 78.1 76.3

2561 99.8 93.8 95.1 89 109 115 93.2 101 113 97 118 112 103

2562 99 98.9 90.2 103 108 92.6 84 77.9 58.1 67.1 74 58.8 84.3

0
20
40
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140

อัตราการครองเตียง
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ค่า AdjRW 

 
 
ค่า CMI 

 
Actived Bed 

 
 
 
 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2560 308.2 226.8 222.4 230.8 218.1 268.9 252.6 265.7 274.9 310.5 295.7 267.6

2561 319.0 337.9 342.8 319.1 329.7 380.9 329.1 353.7 362.5 364.6 410.3 330.9

2562 310.2 289.2 265.7 335.1 334.3 300.1 275.5 290.6 200.1 244.2 237.7 187.7

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

ค่า Adj.RW

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2560 0.65 0.54 0.54 0.59 0.61 0.65 0.66 0.60 0.60 0.59 0.59 0.61

2561 0.60 0.65 0.73 0.63 0.63 0.63 0.66 0.64 0.66 0.76 0.73 0.64

2562 0.64 0.72 0.64 0.66 0.71 0.65 0.61 0.75 0.64 0.65 0.69 0.58

CMI

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2560 51.65 44.40 39.61 40.10 44.14 40.23 38.97 45.03 48.17 54.68 54.90 46.83

2561 59.87 56.3 57.03 53.42 65.46 68.84 55.93 60.81 67.8 58.23 70.74 67

2562 59.42 59.33 54.13 62.06 65.07 55.55 50.40 46.74 34.87 40.26 44.39 35.27

Actived Bed

ผู้จัดทำรายงาน น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี  11 ตุลาคม 2562 
เบอร์โทรติดต่อ 0869165411 
Mail-lineID mnamkaew@yahoo.com 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกหนี้  
(กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ) 
สถานการณ์
ปัญหา(วิเคราะห์
ข้อมูล) 

   จำนวนประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสขุภาพในเขตอำเภอศรีสชันาลัย มีจำนวนลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งจากการ
วิเคราะห์สาเหตุอันเนื่องมาจากระบบการส่งต่อสถานบริการและประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตรอยต่อกับอำเภอ/
จังหวัดอื่น รวมถึงการย้ายถิ่นฐานของประชากรที่มาอาศัยอยู่ในเขตแต่ไม่ได้มาย้ายสิทธิการรักษาอันเนื่องมาจาก
การประชาสัมพันธ์ และระบบการส่งหลักฐานจากหน่วยบริการปฐมภูมิมาที่หน่วยบริการประจำมีความล่าช้า
เนื่องจากสาเหตุด้านการจัดส่งเอกสารการลงทะเบียน 

ในการนี้ กลุ ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงจัดทำ 
โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกห นี้ ขึ้น 
เพื่อให้เกิดรายได้จากรายหัวประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปีเพิ่มมากข้ึน  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการลงทะเบียนรายหัวประชากรในหน่วยบริการปฐมภูม ิ
2. เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนของประชากรในการลงทะเบียนและใช้สิทธิได้ทันเวลา  

กิจกรรม 1. ช้ีแจงโครงการในเวทีการประชุม คปสอ. 
2. ดำเนินการยกระดับเจ้าหน้าท่ีงานลงทะเบียนบัตรทองของหน่วยบรกิารปฐมภมูิ 
3. ขอรหัสผา่นเพื่อเข้าถึงการรบัข้อมลูผลการอนุมตัิสิทธิหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
5. หนว่ยบริการประเมินการขึ้นทะเบยีนในโปรแกรมประจำป ี
6. จัดทำแผนพัฒนาตามส่วนขาด 
7. นิเทศติดตามผลการลงทะเบยีนหลักประกันสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

รูปภาพ
กิจกรรม/ 
นวตกรรม 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ผลผลติ 
(เชิงปริมาณ) ผลผลติ เป้าหมาย 

ผลงาน (ปี) 
2560 2561 2562 

มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมครบทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ครบทุก รพ.สต. 

ร้อยละ 100 - - 100 

 
ผลลัพธ์ 
(แผนงาน/
โครงการ) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย 
ผลงาน (ปี) 

2559 2560 2561 
1. ได้รับค่าหัวจำนวนประชากร UC เพิ่มขึ้นในปี 

2564  เมื่อเทียบกับปี 2563 
จำนวนรายหัวปี
2564 >ปี 2563 

   

2. การบันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบ OP/PP 
individual มีความถูกต้อง 

มากกว่าร้อยละ 
98 

 

 

ปัญหาอุปสรรค หลังจากการอบรม พบว่า 
1. เจ้าหน้าที่ที่เป็นนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เป็นคนละคนกัน จึงมีปัญหาหากเจ้าหน้าที่นาย

ทะเบียนไม่อยู่ 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังไม่เกิดทักษะการลงทะเบียน และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการลงทะเบียน

สิทธิ 
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย/อื่นๆ 

1. ให้รพ.สต.ขอ User name นายทะเบียนเพิ่ม 
2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับ รพ.สต. มาฝึกทักษะทีง่านประกันสุขภาพ รพ.ศรีสัชนาลัย 

สรุปงบประมาณ
ที่ใช้ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

แผน
งบประมาณ 

เบิกจ่าย
จริง 

คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 40 บาท X 1 วัน X จำนวน 30 คน   1,200 บาท 1,200 0 100 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ 20 บาท X 2 มื้อ X 1 วัน X 
จำนวน 30 คน   

1,200 บาท 1,200 0 100 

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 6 ช่ัวโมงๆละ 600บาท X 1 วัน   3,600 บาท 3,600 0 100 

ค่าเดินทางวิทยากร โดยรถยนต์ส่วนบุคคล  (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)  
ไป-กลับ ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 
จังหวัดพิษณุโลก  และอำเภอศรสีชันาลัย จังหวัดสโุขทัย 
จำนวน 1 คน ระยะทางรวม 224 กิโลเมตร (ไป-กลับ)  
กิโลเมตรละ 4 บาท  

896 บาท 896 0 100 

รวม 6,896 บาท 6,896 0 100 
 

สถานะโครงการ 1) การดำเนินงาน 2) การใช้จ่ายเงิน 
/ ดำเนินการแล้วเสร็จ   / เบิกจ่ายแล้วเสร็จ        (ส่งสัญญาคืนเงิน)      
 อยู่ระหว่างดำเนินการ    เบิกจ่ายแล้วบางส่วน เป็นเงิน .............................. บาท 
 ยังไม่ได้ดำเนินการ   ยังไม่มีการเบิกจ่าย             

 กันเงินเหลื่อมปี   
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกหนี้  
กิจกรรมที่ 2 อบรมการบริหารจัดการลูกหนี้ระยะที่ 2 
สถานการณ์
ปัญหา(วิเคราะห์
ข้อมูล) 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการของ สป.สธ. มี
ประสิทธิภาพใน 5 เรื่อง ได้แก่ แผนการเงิน,บัญชีการเงิน,จัดเก็บรายได้, ควบคุมรายจ่ายและพัสดุ เป็น Smart 
Hospital รวมถึงภาพพึงประสงค์คือ จัดให้มี ระบบข้อมูล “บัญชีกระทรวงสาธารณสุข” เพื่อเฝ้าระวังติดตาม
การเงิน และสภาพคล่อง นั้น สืบเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทำระบบการจัดเก็บลูกหนี้ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2561  และพบว่า
ประสิทธิภาพการเรียกเก็บ และการบริหารจัดการลูกหนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ในการ
นี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงจัดทำ โครงการพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับปฐมภูมิ และการบริหารจัดการลูกหนี้ ขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การพัฒนาระบบบัญชี  รวมถึงการพัฒนาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของข้อมูลงบการเงินในการจัด ทำระบบการ
จัดเก็บลูกหนี้ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยต่อไป  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลมุ ครบถ้วน ถูกตอ้ง ทุกกองทุน 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบท้ังระบบจัดเก็บรายได้ และระบบบญัชี มีการเชื่อมประสานงาน และจดัระบบลูกหนี้

ทุกกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 3. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเรียกเก็บลูกหนี้ และลดรายจ่าย 

4. วิเคราะหส์ถานการณ์การเงินการคลัง และประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ในแต่ละกองทุน 
5. จัดอบรมการบริหารจดัการลูกหนีร้ะยะที่ 2 เป็นเวลา 2 วัน  
6. พัฒนาระบบบัญชี 

รูปภาพ
กิจกรรม/ 
นวตกรรม 

        
 

    
 

ผลผลติ 
(เชิงปริมาณ) ผลผลติ เป้าหมาย 

ผลงาน (ปี) 
2560 2561 2562 

มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมครบทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ร้อยละ 100 - - 100  
ผลลัพธ์ 
(แผนงาน/
โครงการ) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย 
ผลงาน (ปี) 

2560 2561 2562 
ประเมินผลจากการประเมินระบบคุณภาพบญัชีของ
หน่วยบริการประจำปีงบประมาณ 2562         

คุณภาพบญัชีดี
ขึ้นกว่าปี 2561 

  รอผลประเมิน
คุณภาพบญัชี
สิ้นปีงบฯ 

 

ปัญหาอุปสรรค งานประกันสุขภาพ มีคนลาออก และย้ายงาน ทำให้ต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ทั้งเรื่องสิทธิ และระบบ
การเคลม 
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ร    รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย/อืน่ ๆ 

ระบบบัญชี จะมีคุณภาพมากขึ้น หากข้อมูลนำเข้าท้ังด้านงานประกันสุขภาพ และงานการเงิน ส่งข้อมูลถูกต้อง 

สรุปงบประมาณ
ที่ใช้ รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

แผน
งบประมาณ 

เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเรียกเก็บลูกหนี้ และลด
รายจ่าย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 20 บาท X 1 วัน X 
จำนวน 20 คน   

400 บาท 0 400 
บาท 

0 

จัดอบรมการบริหารจดัการลูกหนีร้ะยะที่ 2 เป็นเวลา 
2 วัน 
ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 40 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน X 
จำนวน 20 คน   

 
 

1,600 บาท 

 
 

1,440 
บาท 

 
 

160 
บาท 

 
 

90 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ 20 บาท X 2 มื้อ X 
2 วัน X จำนวน 20 คน   

1,600 บาท 1,440 
บาท 

160 
บาท 

90 

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 
บาท X 2 วัน     

 3,600 บาท
  

3,600 
บาท 

0 บาท 100 

ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่จากนอกหน่วยงาน (2 คน) 
ประจำกลุ่มๆละ 1 คน X 2 กลุม่ X จำนวน 3 ช่ัวโมงๆ 
ละ 600 บาท X 2 วัน  

7,200 บาท 7,200 
บาท 

0 บาท 100 

ค่าที่พักวิทยากรจำนวน 1 ห้องๆ ละ 650 บาท (ต่อ
ห้อง) X จำนวน 2 คืน      

1,300 บาท 0 บาท 1,300 
บาท 

0 

ค่าวัสดุอุปกรณ ์   1,452 บาท 0 บาท 1,452 
บาท 

0 

ค่าเดินทางวิทยากร โดยรถยนต์ส่วนบุคคล  (ค่าน้ำมัน
เชือ้เพลิง)  ไป-กลับ ระหว่างโรงพยาบาลชาตติระการ  
จังหวัดพิษณุโลก  และอำเภอศรสีชันาลัย จังหวัด
สุโขทัย จำนวน 2 คน ระยะทางรวม 262 กิโลเมตรๆ 
ละ4 บาท  

1,048 บาท 0 บาท 1,048 
บาท 

0 

รวม 18,200- 
บาท 

13,680 
บาท 

4,520 
บาท 

75.16 

 

สถานะโครงการ 1) การดำเนินงาน 2) การใช้จ่ายเงิน 
/ ดำเนินการแล้วเสร็จ   / เบิกจ่ายแล้วเสร็จ        (ตั้งเบิกโครงการภายในปีงบ 62)      
 อยู่ระหว่างดำเนินการ    เบิกจ่ายแล้วบางส่วน เป็นเงิน .............................. บาท 
 ยังไม่ได้ดำเนินการ   กันเงินเหลื่อมปี   

 

 
 


