IV-6 ผลด้านการนาองค์กร

ลาดับ
ตัวชีว้ ดั
เป้ า 57 2555 2556 2557 2558 2559
1. ร้อยละของบุคลากร(ทัง้ ผูน้ าและ 75 90 NA
77.5
NA 80.50
ผูป้ ฏิบตั )ิ ทีร่ บั รูแ้ ละเข้าใจ
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม เป้ าประสงค์
และผลการดาเนินการทีค่ าดหวัง
ทีค่ รอบคลุมบุคลากรขององค์กร
2. ร้อยละการรับรูว้ สิ ยั ทัศน์ พันธ 100
NA 88.5 100
100
100
กิจโรงพยาบาลของระดับผูน้ า
ทุกปี งบประมาณ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ตามกระบวนการจัดทา และมีการถ่ายทอดแผน
ลงสู่การปฏิบตั ิ ในระยะแรกของการประเมินการรับรูพ้ บว่าการรับรูม้ นี ้อยและมีเฉพาะในกลุ่มผูน้ า
ระดับหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มต่างๆ และให้หวั หน้างานเป็ นผูส้ ่อื สารในหน่วยงานต่อไป ภาพรวม
ทุกระดับทีร่ บั รูแ้ ละเข้าใจวิสยั ทัศน์ ค่านิยม เป้ าประสงค์ และผลการดาเนินการทีค่ าดหวังที่
ครอบคลุมบุคลากรขององค์กร ร้อยละ 80.50 โดยในระดับผูน้ ามีการรับรูแ้ ละเข้าใจร้อยละ 100
มากกว่าระดับปฏิบตั ิ เนื่องจากระดับหัวหน้าต้องเข้าร่วมตลอดทุกระยะของการทาแผนยุทธศาสตร์
และในปี 2559 เน้นกระบวนการติดตามการดาเนินงานตามโครงการมากขึน้ โดยมอบหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละระดับ ตัง้ แต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ ระดับโครงการ
ทาให้มกี ารดาเนินงานตามโครงการได้มากขึน้

ลาดับ
ตัวชีว้ ดั
2. ร้อยละการดาเนินงานบรรลุ
เป้ าหมายตามตัวชีว้ ดั คา
รับรองการปฏิบตั ริ าชการ
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การปฏิบตั ริ าชการให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการควบคุมให้มกี ารดาเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวชีว้ ดั คารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ตัวอย่างเช่นเมือ่ วันที่
11 กรกฎาคม 2559 สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของโรงพยาบาลกันตัง โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อ
คาถาม
1 ในปี งบประมาณ 2557 และ
2558 โรงพยาบาลกันตังได้
โอนเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ทีอ่ ยู่ใน
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ไปเข้าบัญชีเงิน
ฝาธนาคารอื่นของ
โรงพยาบาลหรือไม่ บัญชี
เงินฝากธนาคารใดบ้าง แต่
ละบัญชีเป็ นจานวนเงิน
เท่าใด และการโอนเงิน
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
อย่างไรบ้าง

ปี 2557
โอนเงิน จานวน
63,804,877.21
บาท
เข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย
สาขากันตัง

ปี 2558
โอนเงิน จานวน
83,635,125.75
บาท เข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย
สาขากันตัง

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้จ่ายตามแผนเงินบารุง ซึง่
ประกอบด้วย
1.หมวดบุคลากร
2.หมวดบริการพืน้ ฐาน
3.หมวดครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
4.หมวดครุภณ
ั ฑ์ทวไป
ั่
5.หมวดพัฒนาบุคลากรภายนอก
6.หมวดพัฒนาบุคลากรภายใน
7.หมวดวัสดุ
8.หมวดก่อสร้างและปรับปรุง
9.ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
และกระทรวง

ข้อ
2.

คาถาม
การโอนเงินจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
โรงพยาบาล เข้าบัญชีเงินบารุง
ใช้หลักเกณฑ์ใด

ปี 2557
โอนเงิน จานวน
63,804,877.21 บาท
เข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา
กันตัง

ปี 2558
โอนเงิน จานวน
83,635,125.75
บาท เข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา
กันตัง

ข้อเสนอแนะ
การโอนเงินในส่วนของ
รายได้สามารถทีจ่ ะโอน
ได้ เฉพาะส่วนของ
ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
นัน้ จะต้องใช้จากการ
ให้บริการผูป้ ่ วยเท่านัน้
และให้ตดั จ่ายเป็ น
รายได้ของโรงพยาบาล
เมื่อสิน้ เดือนของการ
ให้บริการ

งานการเงิน โรงพยาบาลกันตัง ได้ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะ
ทุกข้อ

ลาดับ
ตัวชีว้ ดั
3. รพ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
4. จานวนครัง้ ในการส่งตรวจ
คุณภาพจากน้าบ่อบาบัดน้ า
เสีย/น้าดื่ม/น้าประปา
5. ค่าบีโอดี(BOD)ของบ่อบาบัด
น้าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(<20mg/L)

เป้ าหมาย
2557
ระดับ 5 ระดับ 5

2558
ระดับ 5

2559
ระดับ 5

≥3ครัง้ /ปี

4

4

4

100%

100%

100%

100%

 ปี 2558-2559 ทางคณะกรรมการทีม ENVนามาตรฐานและแบบประเมินระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัยของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาใช้ในการดาเนินงานและร่วมรับการประเมินผล
ผ่านการประเมินระดับ 5 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการจัดแบ่งพืน้ ทีก่ ารให้บริการเพื่อ
ป้ องกันการติดเชือ้ เช่น
- งานผูป้ ่ วยนอกมีหอ้ งตรวจแยกโรคและให้บริการแบบ one stop service
- มีหอ้ งตรวจตะวันรุง่ ให้บริการตรวจผูป้ ่ วยวัณโรคและผู้ ติดเชือ้ HIV และให้บริการ
แบบ one stop service
- ตึกผูป้ ่ วยในชายมีการปรับปรุงห้องพิเศษ 6 เป็ นห้องแยกโรค (Negative pressure)
เพิม่ เติมจากก่อนหน้านี้มหี อ้ งแยกโรคเฉพาะให้ตกึ ผูป้ ่ วยในหญิง

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการขยะติดเชือ้
 จัดทาคู่มอื แนวทางในการปฏิบตั ใิ นการจัดการขยะแต่ละประเภท โดยมีการระบุขนั ้ ตอน
การดาเนินการตัง้ แต่การจัดคัดแยก ณ.แห่งกาเนินขยะ การเคลื่อนย้าย การส่งกาจัดโดย
บริษทั เอกชนเบือ้ งต้นมีการโทรไปสอบถามเทศบาล ต.คลองจิกอ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยาถึงข้อมูลของบ.สยามกรีนเทค และมีการติดตามเส้นทางการกาจัดขยะ
 ความรับผิดชอบด้านน้าเสีย
การตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้และน้ าจากบ่อบาบัดน้าเสีย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทุก 4
เดือน ผลการตรวจอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นค่าความกระด้าง

