
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณปีกติ รอบที่ 2 ปี 2562
จังหวัดล าพูน



คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ



อตัราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกดิมชีพีแสนคน               
(เป้าหมายไมเ่กนิ 17 ตอ่แสนการเกดิมชีพี)
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อตัราตอ่แสนการเกดิมชีพี

เป้าหมาย ผลงาน

Zero MMR ต ัง้แตปี่ 2557







❑ การสง่เสรมิใหห้ญงิวยัเจรญิพนัธุไ์ดร้บัและกนิยาเสรมิธาตเุหล็กทกุราย 

❑ การสรา้งความรว่มมอืกบั พชอ.ในพืน้ที่

❑ ระบบคณุภาพการตดิตามรายกรณี หญงิหลงัคลอดทีม่ภีาวะแทรกซอ้น เพือ่ดแูลตอ่เนือ่งในระดบั
ปฐมภมู ิควรพฒันาเชงิคณุภาพในการเขา้ถงึบรกิารเชงิรกุ ภายใตค้วามรว่มมอืท ัง้ในระดบั
อ าเภอ และต าบล

❑ ยกระดบัคณุภาพ เขา้สูม่าตรฐาน PNC

❑ การบนัทกึขอ้มลู รพ.  Hos-XP รวมถงึการดงึขอ้มลูของรพ.ล าพนู เขา้สูร่ะบบฐานขอ้มลู HDC

❑ การบนัทกึขอ้มลูการไดร้บัยาเสรมิธาตเุหล็กในหญงิต ัง้ครรภใ์หค้รบถว้นทกุราย เพือ่น าขอ้มลูไป
ใชใ้นการวางแผนงานดา้นโภชนาการของงานอนามยัแมแ่ละเด็ก

❑ ควรจะพฒันาระบบขอ้มลู HDC ใหม้คีวามครบถว้น ถกูตอ้ง / มกีารเปรยีบเทยีบแหลง่ทีม่าของ
ขอ้มลูจากหลายแหลง่ ไดแ้ก ่HDC /ก1ก2 / Hospital base / Area base /Birth Data และ
ตอ้งคนืขอ้มลูใหแ้กพ่ืน้ที ่นเิทศตดิตามระบบขอ้มลู และแกไ้ขปญัหาระบบขอ้มลูในพืน้ทีร่ว่มกบั
งานขอ้มลู

โอกาสพฒันา 



ความครอบคลมุการคดักรอง 87.80 % (เป้าหมาย  90 %)

พบสงสยัลา่ชา้ 33.92 % (เป้าหมาย รอ้ยละ 20)

ตดิตามเด็กสงสยัลา่ชา้ 87.17 % (เป้าหมาย รอ้ยละ 90) 

กระตุน้ดว้ย TEDA4I 31.58 %

สงูดสีมสมสว่น 55.65 % (เป้าหมาย รอ้ยละ 57)   

ระดบัความส าเร็จของพฒันาการเด็กตามเกณฑม์าตรฐาน 



✓ การสือ่สาร สรา้งความตระหนกั และสรา้งองคค์วามรูใ้นการสง่เสรมิและ
กระตุน้พฒันาการ โดยสอนการใชคู้ม่อื DSPM แก ่พอ่แม ่ผูป้กครอง/
ผูด้แูล และตอ้งพฒันาในเชงิคณุภาพโดยบรูณาการรว่มกบัโรงเรยีนพอ่
แม ่ท ัง้ในแผนก ANC LR PP และ WCC

✓ ใหค้วามส าคญัตอ่การกระตุน้พฒันาการและพาเด็กกลบัมาประเมนิซ า้
ภายใน 30 วนั และ/หรอืสง่ตอ่กรณีตอ้งไดร้บัการกระตุน้ดว้ย TEDA 4I

✓ขอ้มลูในระบบ HDC ต า่กวา่การด าเนนิงานจรงิ

✓ การลงขอ้มลูในบางอ าเภอยงัไมค่รอบคลมุ ไมท่นัเวลา

✓ความครอบคลมุในการตดิตามเด็กทีม่พีฒันาการลา่ชา้ และกระตุน้ดว้ย 
TEDA 4I และการลงขอ้มลูในระบบ HDC 

โอกาสพฒันา 



อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(8ด)

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 
(ตอ่ประชากรหญงิอาย ุ15-19 ปี 1,000 คน)

< 37 23.78 22.24 15.50

อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ10-14 ปี
(ตอ่ประชากรหญงิอาย ุ10-14 ปี 1,000 คน)

1.54
(14 ราย)

0.88
(8ราย)

0.37
(5 ราย)

รอ้ยละการต ัง้ครรภซ์ า้ในหญงิอายตุ า่กวา่ 20 ปี < 14.5 7.97 6.85 10.4



1.การใชก้ลไกขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตามพ.ร.บ.การป้องกนัและแกไ้ข

การต ัง้ครรภว์ยัรุน่ 

2.การใหค้ าปรกึษาและบรกิารคมุก าเนดิหลงัคลอด/แทง้กอ่นจ าหนา่ย

ออกโรงพยาบาล มรีะบบสง่ตอ่ ตดิตามผูร้บับรกิาร จะชว่ยลดปญัหา

การต ัง้ครรภซ์ า้ในวยัรุน่ได้

3.พฒันาเครอืขา่ยและการสง่ตอ่การยตุกิารต ัง้ครรภท์ีป่ลอดภยั

4.ในพืน้ที ่ท ีม่ปีระชากรชาตพินัธุ ์ควรจดัท าขอ้มลูแยกประเภท

ผูร้บับรกิาร เพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะห ์และวางแผนแกไ้ขปญัหา

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

5.ตรวจสอบการชงขอ้มลูใน HDC ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา

โอกาสพฒันา 







ควรมุง่เนน้ใหผู้ส้งูอายมุคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

มากกวา่มุง่เนน้การพฒันาต าบลใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน 

โอกาสพฒันา 



ขั้นตอนที่ 1

IC /รอง IC /
หน.กลุ่ม SAT 
หน.กลุ่ม Operation 
ระดับจังหวัด 

ผ่านการอบรมหลักสูตร 

ICS ส าหรับผู้บริหาร

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

การจัดเตรียมการ

เฝ้าระวังและประเมิน

สถานการณ์โรคและ

ภัยสุขภาพระดับ

จังหวัด

การเตรียมความพร้อม

ของทรัพยากร เพื่อ

รองรับการเปิดศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

ระดับจังหวัด 

การจัดเตรียมแผน

บริหารจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

การซ้อมแผน และการ

เปิด EOC ระดับ
จังหวัด

น าระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ภาวะ

ฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขมาใช้จริง 

หรือการซ้อมแผน

ผลการด าเนินงาน

ผู้บริหารผ่านการอบรม ICS 2 ท่าน อีก 2 ท่าน จะอบรมเดือน ก.ค

ผู้ปฎิบัติ อบรมผ่านระบบ E-learning หลักสูตร ICS เบื้องต้น 

ปฏิบัติตามแนวทาง (การเฝ้าระวังข้อมูล,การตรวจสอบข่าว,

การแจ้งข่าว,การวิเคราะห์ความเสีย่ง

เปิด EOC โรคหัด หมอกควัน ชิคุนกุนยา 

โอกาสในการพัฒนา 

จัดท า SOP ในภารกิจส าคัญ 

ทบทวนแผนปฏิบัติการส าหรับทุกภัยอันตราย (AHP) 

และท า HSP ให้ครบตามการประเมินความเสี่ยง 

พัฒนาการท า IAP

การจัดท าทรัพยากรที่ส าคัญ เพื่อรับมือโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ 

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง      



ประเด็น GAP โอกาสการพฒันา

System SOP ไมค่รอบคลมุทกุ
กระบวนงาน

➢ พฒันา SOP ใหเ้หมาะสม
➢ SAT พฒันากระบวนงานและผลผลติใหค้รบ
➢ ทบทวนแผนปฏบิตักิารส าหรบัทกุภยัอนัตราย 

(AHP) 
➢ จดัท าแผนปฏบิตักิารจ าเพาะตอ่โรคและภยั

สขุภาพ (Specific Hazard Plan)ให้
ครอบคลมุโรคและภยัสขุภาพตามบรบิทของ
พืน้ที่

➢ พฒันาการท า IAP โดยสามารถประยกุตห์รอื
ปรบัรปูแบบใหเ้หมาะกบับรบิทของสสจ.

Staffs Surge capacity plan เรง่รดัด าเนนิการจดัท ารายชือ่อตัราก าลงัคน 

Stuffs การเตรยีมทรพัยากรตาม
โครงสรา้งพืน้ฐานรองรบั EOC
และรายการเวชภณัฑม์ใิชย่า 
ส าหรบัการป้องกนัควบคมุโรค

➢ ใชผ้ลการวเิคราะหร์ะดบัความเสีย่งส าคญัของ
โรคและภยัสขุภาพเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน

➢ พฒันาระบบขอ้มลูทีม่คีวามรวดเร็ว ถกูตอ้ง 
ทนัสถานการณ์ สามารถเชือ่มโยงได้

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง      

























ร้อยละรพ.ที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ Green & Clean

1. รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป 2 แห่ง รพ.ป่าซาง และ รพ.ลี้  ( 25 %)

2. รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus 1 แห่ง คือ รพ.ลี้ (12.50 %)

ระดับพื้นฐาน

ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก Plus

รพ.ล าพูน

รพ.บ้านโฮ่ง

รพ.ทุ่งหัวช้าง

รพ.เวียงหนองล่อง

รพ.ป่าซาง

รพ.ลี้

รพ.แม่ทา

รพ.บ้านธิ

เป้าหมาย 1. รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40

2. รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย 1 แห่ง 

ผลการด าเนินงาน 



โอกาสพฒันา 

1. การปรบัปรุงดา้นโครงสรา้งอาคารทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารเกา่ เพือ่ใหไ้ด้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ระบบบ าบดัน ้า เสีย ห้องน ้า-ห้องส้วม             
(ผูพ้กิาร) ตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก ควรไดร้บัการสนบัสนุนในการ
วางแผนแกไ้ขปรบัปรงุ รวมท ัง้งบประมาณจากสว่นกลาง

2. ควรพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง

3. ขยายผลการด าเนนิงานลงสูชุ่มชน



คณะที่ 2

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ











1. บคุลากร ยงัขาดความเขา้ใจ การเชือ่มโยงการด าเนนิงานรว่มกนั
ของภาคสว่นตา่งๆ ในการพฒันาคณุภาพชวีติในระดบัอ าเภอ

2. มุง่เนน้การขบัเคลือ่น พชอ. ใหเ้กดิความตอ่เนือ่ง 

โอกาสพฒันา 



ค้นให้พบ จบด้วยหาย 

พัฒนาระบบและเครือข่าย 

นโยบายมุ่งม่ัน 

สร้างสรรคน์วัตกรรม

อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม ่
(เป้าหมาย ≥ รอ้ยละ 85)



คา่เป้าหมาย/เกณฑ ์ทีก่ าหนด ปี 2562
รอ้ยละ 82.50 ของคา่คาดประมาณ (คา่คาดประมาณเทา่กบั 156 ตอ่แสนประชากร)

ผลการด าเนนิงาน (ยอ้นหลงั 3 ปี) (เปรยีบเทยีบผลงานกบัประเทศ/เขต)

ลดป่วย ลดตาย ดว้ยโรคส าคญั : วณัโรค
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อตัราป่วย/แสนประชากร 5 ปียอ้นหลงั

ประเทศ เขตสุขภาพที่1 จังหวัดล าพูน



สถานการณ์ (Success rate) การรักษาส าเร็จต า่ อตัราตายสงู

คา่เป้าหมาย/เกณฑ ์ทีก่ าหนดปี 2562 success rate มากกวา่รอ้ยละ 85

ผลการด าเนนิงาน (ยอ้นหลงั 3 ปี) (เปรยีบเทยีบผลงานกบัประเทศ/เขต)
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1. การทบทวนกลุม่เสีย่งเป้าหมายในการคดักรอง เพือ่น าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมาย
ในการคดักรองเชงิรกุ ในปี 2563 

2. กลุม่เสีย่งสงูตอ่การเสยีชวีติ เชน่ กลุม่มะเร็งระยะสดุทา้ย กลุม่ HIV ทีไ่มไ่ดร้บั 
ARV โรครว่มอืน่ๆ ควรจดัล าดบัใหไ้ดร้บัการคดักรอง และน าเขา้สูก่ระบวนการ
รกัษาใหเ้ร็ว เพือ่ลดการเสยีชวีติ

3. การเรง่รดัการคน้หาโดยเนน้กจิกรรม Active Case Finding  อยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยเฉพาะเชงิรกุในกลุม่เสีย่งทีร่บับรกิารในสถานบรกิารสาธารณสขุ และ
ทบทวนกลุม่เสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัอบุตักิารณโ์รคในพืน้ที ่

4. พฒันาคณุภาพการดแูลรกัษา เพือ่ใหผู้ป่้วยมผีลส าเร็จการรกัษาและลดการตาย 
รวมถงึการพฒันาระบบเครอืขา่ยการดแูลผูป่้วยรว่มกบั รพ.แมข่า่ย โดยเฉพาะ
ผูป่้วยในกลุม่ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นของโรครว่มตา่งๆ

โอกาสพฒันา 



5. นเิทศโรงพยาบาลนอกสงักดัและโรงพยาบาลเอกชนเพือ่ใหม้กีารสง่
ตรวจความไวตอ่ยาวณัโรค (DST) เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัการดือ้ยา
6. ขยายการการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาระบบบรกิาร จดัท า Pop-up 
ชว่ยเตอืนชว่ยในการคน้หาผูป่้วยในสถานบรกิารทีใ่ชร้ะบบ Hosxp ให้
ครอบคลมุเครอืขา่ยทกุรพ.
7. ควรจะมกีารจดัอบรมการใชง้านและการวเิคราะหข์อ้มลูในโปรแกรม 
NTIP ใหก้บัTB clinic ของรพ .

โอกาสพฒันา 



สถานการณป์ญัหา” จังหวัดล ำพูน ปี 2562

- มีพื้นที่ เป็นเส้นทำงล ำเลียงผ่ำน และ พักยำ
- มีสถำนประกอบกำร เขตนิคมอุตสำหกรรม  จ้ำงงำนได้ไม่น้อยกว่ำ 70,000 คน 
- ไม่มีพื้นที่ปลูกฝิ่น (ขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชำ 434 รำย เพื่อรักษำโรค,มีปลูก) 
- ยำเสพติดที่แพร่ระบำด มำกที่สุด  ได้แก่  ยำบ้ำ ร้อยละ 93.84 ,

กัญชำ (34 คน) 
- ผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดส่วนใหญ่  เป็นผู้เสพ  ร้อยละ 88.85 และ ผู้ติด 6.22 ผู้ใช้ 4.67

ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ ได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี



ผลการด าเนนิงาน ปี 2562
Retention Rate 20% Remission Rate 40%

สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ รวม สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ รวม

20.45 12.68 100 23.85 57.87 12.11 58.18 37.75



ระบบ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ +/-

1.สมัครใจ  สถำนพยำบำล 917 408 44.49 -509

2. CBTx 50 73 146 +23

3. ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 187 93.5 -13

4.บังคับบ ำบัด สถำนพยำบำล

- ไม่ควบคุมตัว
356 698 196.07 +342

5.บังคับบ ำบัด คุมประพฤติ
- ควบคุมตัว 

120 67 55.83 -53

6.ระบบต้องโทษ 105 110 104.76 +5

รวม 1,748 1543 88.27 -205

ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาทุกระบบปี 2562  (เป้าหมาย : ปปส. กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดล าพูน) 

ที่มำ : บสต. แบบบ ำบัดรักษำจังหวัดล ำพูน ปี 2562  (1 ตค. – 17 กย.62)



คณะที่ 3

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ



หน่วยงานรับผดิชอบ : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร / กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน สป. Tel. 025901214 

ตวัชีว้ดัที ่3.3 : เขตสขุภาพ มกีารด าเนนิงาน Digital Transformation
เพือ่กา้วสูก่ารเป็น Smart Hospital

ปัญหา :

ขอ้เสนอแนะหน่วยรับตรวจ :

ขอ้เสนอเชงินโยบาย :
เพิม่เตมิ :
1) ปรับตามนยิาม “ระบบควิออนไลน”์
เป็น “ควิดจิทิัล” เฉพาะจดุ/แผนก ก็ได ้

2) การด าเนนิการประเมนิคณุภาพ HAIT เขตฯ 1
อยูร่ะหวา่งแจง้รายงานการประเมนิ เพือ่ขอรับการตรวจจาก 
TMI หลงัจากผา่นการตรวจแบบไขวจั้งหวดัแลว้

❖ ระบบควิ ควรจัดท าระบบเล็กๆ
เฉพาะจดุ/แผนก

1. การด าเนนิงาน Digital
Transformation ไมช่ดัเจน

➢ ควรมแีนวทางทีช่ดัเจน และ
การสนับสนุนทรัพยากร

Digital 
Transformation

โรงพยาบาล

รพท.(n=1) รพช. (n=7)

Q Online 1 (100%) 3 (42.8%)

ใบสัง่ยา - E 1 (100%) 7 (100%)

เวชระเบยีน - E 1 (100%) 7 (100%)

HIS Gateway 1 (100%) 3 (42.8%)

HA-IT 1 (100%) 2 (28.6%)



โรงพยาบาล ขั้นที่1 ขั้นที่2 ขั้นที่3 การด าเนินการ ปี 2562

รพ.ล าพูน R4

รพ.ลี้ R2 อยู่ระหว่างการส่งเอกสาร R3  

สรพ. ยังไม่ตอบรับการวันเยี่ยม

รพ.ป่าซาง HA3 หมดอายุ 9 ม.ค. 62

สรพ.เยี่ยมส ารวจ R1 23 – 24 พ.ค 62

อยู่ระหว่างการส่งการบ้าน 3 เดือน

รพ.บ้านโฮ่ง R1 หมดอายุ 22 ส.ค. 62

อยู่ระหว่างการส่งเอกสาร R3  

สรพ. ยังไม่ตอบรับการวันเยี่ยม

รพ.แม่ทา R1

รพ.ทุ่งหัวช้าง R1

รพ.บ้านธิ R4 รพ.บ้านธิ หมดอายุ 28 ส.ค. 61

ผ่าน R4 วันที่ 15 ม.ค 2562

รพ.เวียงหนอง

ล่อง

HA1 อยู่ระหว่างการส่งเอกสาร HA2  

สรพ. ยังไม่ตอบรับการวันเยี่ยม

ตัวชี้วัด โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

เกณฑ์เป้าหมาย  รพท. ผ่านเกณฑ์ 100 % 

รพช. ผ่านเกณฑ์ 90 %

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

รพท. (100 %) 1 แห่ง 1 แห่ง 100 %

รพช. (100 %) 7 แห่ง แห่ง 100 %





เป้าหมาย การด าเนนิงาน
สสจ.

ระดบั 5
ผา่นเกณฑ ์ระดบั 5 (ได ้4.75 คะแนน)   

√ มลีกัษณะ ส าคญัขององคก์ร(หมวด P) 1  คะแนน

√ มกีารประเมนิตนเอง (Self Score)                     1  คะแนน

√ มกีารประเมนิจดุแข็ง โอกาสพัฒนาในหมวด 2, 4  1  คะแนน

√มกีารจัดท าแผนพฒันารายหมวด(หมวด 2, 4)       1  คะแนน

√มกีารรายงานความกา้วหนา้                             0.75  คะแนน

สสอ.

ระดบั 5

ผา่นเกณฑ ์ระดบั 5 จ านวน แหง่ 8  แหง่ คดิเป็น 100 %

√ มลีกัษณะ ส าคญัขององคก์ร(หมวด P) ครบถว้น 8 แหง่

√ มกีารประเมนิตนเอง (Self Score)                     ครบถว้น 8 แหง่

√ มกีารประเมนิจดุแข็ง โอกาสพัฒนาในหมวด 2, 4  ครบถว้น 8 แหง่

√มกีารจัดท าแผนพฒันารายหมวด(หมวด 2, 4)       ครบถว้น 8 แหง่

√มกีารรายงานความกา้วหนา้ ครบ 3 รอบ              ครบถว้น 8  แหง่

ข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนา
1 ควรมกีารจัดท าแผนพัฒนาองคก์รใหส้อดคลอ้งกบั OFI (การน าจดุออ่นมาปรับปรงุ)
2 ควรมกีารทบทวนวเิคราะหปั์ญหา และ แนวทางแกไ้ขปรับปรงุการพัฒนา
คณุภาพงาน รว่มกบัคณะกรรมการ PMQA ใน สสจ. อยา่งตอ่เนือ่ง



หน่วยงาน จ านวน 

(แห่ง)

ผลประเมินตนเองตามเกณฑ์  EB1-EB26

สสจ. 1 ผ่าน 

รพท. 1 ผ่าน

รพช. 7 ผ่าน

สสอ. 8 ผ่าน

รวม 17 ผ่าน 17 แห่ง (100 %)

เกณฑ์เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาส 3

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ 



ข ัน้ที ่4

ข ัน้ที ่3

ข ัน้ที ่2

หนว่ยบรกิารมกีารแกไ้ขขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ
งบการเงนิครบทกุหนว่ยบรกิาร

ผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในดว้ยระบบอเิลกทรอนกิส์ ภาพรวม
ผา่นเกณฑไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

หนว่ยบรกิาร ผา่นเกณฑก์ารประเมนิการตรวจสอบงบการเงนิ รอ้ยละ 50

รอผลการประเมนิจากกระทรวง   

การด าเนนิการประเมนิระบบควบคมุภายใน 5 มติ ิดว้ยระบบอเิลกทรอนกิส์

จดัท าค าส ัง่คณะกรรมการเครอืขา่ยระดบัจงัหวดั ประเมนิระบบควบคมุภายใน 5 มติ ิ
ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดแผน ด าเนนิการตรวจสอบ ไตรมาส 2

ข ัน้ที ่1

ข ัน้ที ่5

ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน 

และบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด

เกณฑ์ : ผ่านเกณฑ์ ขั้นที่ 5



• โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

ด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ตามเกณฑ์  

จ านวน 8 หน่วยงาน = 100%

• ผลการประเมิน รอการประมวลผลจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สาธารณสุข

ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน 

และบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด



1. วางระบบการควบคมุภายในใหม้กีระบวนการสง่ตอ่ขอ้มลูต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จนถงึสิน้สดุ
ทีง่านบญัช ีโดยเฉพาะขอ้มลูทีน่ าเขา้งบการเงนิตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง และมกีารสอบทาน
ขอ้มลูระหวา่งงานบญัชกีบัหนว่ยงานผูส้ง่ขอ้มลูทกุเดอืน 

2. การบนัทกึบญัชเีป็นไปตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐั และตามนโยบายของ สป. อยา่งเครง่ครดั

3. การประเมนิระบบควบคมุภายในดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์(Electronics Internal Audit : EIA) 
ใหป้ระเมนิในรปูแบบของกรรมการหรอืคณะท างาน มผีูต้รวจทานด าเนนิการตรวจทานขอ้มลูในแบบ
ประเมนิท ัง้ 5 มติใิหถ้กูตอ้งครบถว้นกอ่นสง่แบบประเมนิ

โอกาสพฒันา 



การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 4)

1. ปี งปม.2562 หน่วยบริการ
ของจังหวัดล าพูน ไม่มีวิกฤต
ทางการเงิน ระดับ7

2. หน่วยบริการที่เป็น
เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงด้าน
การเงินการคลัง(ระดับ 4- 6) 
1 แห่ง คือ รพ.ป่าซาง

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62

แผนภมูแิสดง สถานการณ์ดา้นการเงนิการคลงั หนว่ยบรกิารจงัหวดัล าพูน 
ปีงบประมาณ 2559-2562(ไตรมาส3/62)

รพ.ล าพนู รพ.แมท่า รพ.บา้นโฮง่ รพ.ลี้ รพ.ทุง่หัวชา้ง รพ.ป่าซาง รพ.บา้นธิ รพ.เวยีงหนองลอ่ง

สถำนกำรณ์



GAP ปี 2562

1. แนวโน้มวิกฤต (วิกฤตการเงินระดับ 4 - 6) : รพ. ป่าซาง
2. อัตราครองเตียงต่ า (ข้อตกลงรอยต่อมะเขือแจ้/รพ.บ้านธิ)

3. การช าระหนี้ เขตรอยต่อ รพ.จอมทองเชียงใหม่
4. แผนทางการเงิน (planfin) ไม่เป็นไปตามแผน±5
(เกินแผนหมวดรับ 7 แห่ง,แผนหมวดจ่ายผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง)

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

เกณฑ์เป้าหมาย : (ไม่เกินร้อยละ 4)



ขอบคุณค่ะ


