
IV-6 ผลด้านการน าองคก์ร 
 

   
 ทุกปีงบประมาณ มกีารจดัท าแผนกลยุทธต์ามกระบวนการจดัท า และมกีารถ่ายทอดแผน
ลงสู่การปฏบิตั ิในระยะแรกของการประเมนิการรบัรูพ้บว่าการรบัรูม้น้ีอยและมเีฉพาะในกลุ่มผูน้ า
ระดบัหวัหน้างานหวัหน้ากลุ่มต่างๆ และใหห้วัหน้างานเป็นผูส้ ื่อสารในหน่วยงานต่อไป ภาพรวม
ทุกระดบัทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจวสิยัทศัน์ ค่านิยม เป้าประสงค ์และผลการด าเนินการทีค่าดหวงัที่
ครอบคลุมบุคลากรขององคก์ร รอ้ยละ 80.50 โดยในระดบัผูน้ ามกีารรบัรูแ้ละเขา้ใจรอ้ยละ 100
มากกว่าระดบัปฏบิตั ิเนื่องจากระดบัหวัหน้าตอ้งเขา้รว่มตลอดทุกระยะของการท าแผนยทุธศาสตร ์
และในปี 2559 เน้นกระบวนการตดิตามการด าเนินงานตามโครงการมากขึน้โดยมอบหมาย
ผูร้บัผดิชอบแต่ละระดบั ตัง้แต่ระดบัยุทธศาสตร ์ระดบัโครงการแต่ละยทุธศาสตร ์ระดบัโครงการ 
ท าใหม้กีารด าเนินงานตามโครงการไดม้ากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ตวัชีว้ดั เป้า 57 2555 2556 2557 2558 2559 
1. รอ้ยละของบุคลากร(ทัง้ผูน้ าและ

ผูป้ฏบิตั)ิ ทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจ
วสิยัทศัน์ ค่านิยม เป้าประสงค ์
และผลการด าเนินการทีค่าดหวงั
ทีค่รอบคลุมบุคลากรขององคก์ร 

75 90 NA 77.5 NA 80.50 

2. รอ้ยละการรบัรูว้สิยัทศัน์ พนัธ
กจิโรงพยาบาลของระดบัผูน้ า 

100 NA 88.5 100 100 100 
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               การปฏบิตัริาชการใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล มกีารควบคุมใหม้กีารด าเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามตวัชีว้ดัค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ตวัอยา่งเช่นเมือ่วนัที ่ 
11  กรกฎาคม 2559   ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ  ไดเ้ขา้มาตรวจสอบการใชจ้่ายเงนิกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ ของโรงพยาบาลกนัตงั  โดยมขีอ้เสนอแนะ  ดงันี้ 

ขอ้ ค าถาม ปี 2557 ปี 2558 วตัถุประสงค ์

1 ในปีงบประมาณ 2557 และ 
2558 โรงพยาบาลกนัตงัได้
โอนเงนิกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาต ิทีอ่ยู่ใน
บญัชเีงนิฝากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ไปเขา้บญัชเีงนิ
ฝาธนาคารอื่นของ
โรงพยาบาลหรอืไม่ บญัชี
เงนิฝากธนาคารใดบา้ง แต่
ละบญัชเีป็นจ านวนเงนิ
เท่าใด และการโอนเงนิ
ดงักล่าวมวีตัถุประสงค์
อย่างไรบา้ง 

โอนเงนิ จ านวน  
63,804,877.21 
บาท 

เขา้บญัชี
ธนาคารกรุงไทย 
สาขากนัตงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอนเงนิ จ านวน 

83,635,125.75 

บาท  เขา้บญัชี
ธนาคารกรุงไทย 
สาขากนัตงั 

เพื่อใชจ้่ายตามแผนเงนิบ ารุง ซึง่
ประกอบดว้ย 

1.หมวดบุคลากร 
2.หมวดบรกิารพืน้ฐาน 

3.หมวดครุภณัฑก์ารแพทย ์

4.หมวดครุภณัฑท์ัว่ไป 

5.หมวดพฒันาบุคลากรภายนอก 

6.หมวดพฒันาบุคลากรภายใน 

7.หมวดวสัด ุ

8.หมวดก่อสรา้งและปรบัปรงุ 
9.ตามแผนยทุธศาสตรข์องจงัหวดั
และกระทรวง 

 

ล าดบั ตวัชีว้ดั เป้า 57 2555 2556 2557 2558 2559 
2. รอ้ยละการด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมายตามตวัชีว้ดัค า
รบัรองการปฏบิตัริาชการ 

95 100 100 100 100 100 



ขอ้ ค าถาม ปี 2557 ปี 2558 ขอ้เสนอแนะ 

2. การโอนเงนิจากกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตขิอง
โรงพยาบาล เขา้บญัชเีงนิบ ารงุ  
ใชห้ลกัเกณฑใ์ด 

โอนเงนิ จ านวน  
63,804,877.21 บาท 

เขา้บญัชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา
กนัตงั 

โอนเงนิ จ านวน 

83,635,125.75 

บาท  เขา้บญัชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา
กนัตงั 

การโอนเงนิในสว่นของ
รายไดส้ามารถทีจ่ะโอน
ได ้เฉพาะสว่นของ
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  
นัน้  จะตอ้งใชจ้ากการ
ใหบ้รกิารผูป่้วยเทา่นัน้  

และใหต้ดัจ่ายเป็น
รายไดข้องโรงพยาบาล
เมื่อสิน้เดอืนของการ
ใหบ้รกิาร 

   

 งานการเงนิ โรงพยาบาลกนัตงั ไดด้ าเนินการแกไ้ข ปรบัปรงุใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอแนะ
ทุกขอ้ 
 
 
ล าดบั ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 

3. รพ. ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ระบบวศิวกรรมความ
ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม  

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 

4. จ านวนครัง้ในการส่งตรวจ
คุณภาพจากน ้าบ่อบ าบดัน ้า
เสยี/น ้าดื่ม/น ้าประปา 

≥3ครัง้/ปี 4 4 4 

5. ค่าบโีอด(ีBOD)ของบ่อบ าบดั
น ้าเสยีผ่านเกณฑม์าตรฐาน
(<20mg/L) 

100% 100% 100% 100% 

  
 ปี2558-2559 ทางคณะกรรมการทมี ENVน ามาตรฐานและแบบประเมนิระบบวศิวกรรม 

ความปลอดภยัของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพมาใชใ้นการด าเนินงานและรว่มรบัการประเมนิผล
ผ่านการประเมนิระดบั 5 ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยมกีารจดัแบ่งพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารเพื่อ
ป้องกนัการตดิเชือ้ เช่น 

- งานผูป่้วยนอกมหีอ้งตรวจแยกโรคและใหบ้รกิารแบบ one stop service 
- มหีอ้งตรวจตะวนัรุง่ ใหบ้รกิารตรวจผูป่้วยวณัโรคและผู ้ตดิเชือ้ HIV และใหบ้รกิาร

แบบ one stop service 
- ตกึผูป่้วยในชายมกีารปรบัปรงุหอ้งพเิศษ 6 เป็นหอ้งแยกโรค (Negative pressure)

เพิม่เตมิจากก่อนหน้านี้มหีอ้งแยกโรคเฉพาะใหต้กึผูป่้วยในหญงิ 



ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นการจดัการขยะตดิเชือ้ 
 จดัท าคู่มอืแนวทางในการปฏบิตัใินการจดัการขยะแต่ละประเภท โดยมกีารระบุขัน้ตอน

การด าเนินการตัง้แต่การจดัคดัแยก ณ.แห่งก าเนินขยะ การเคลื่อนยา้ย การส่งก าจดัโดย
บรษิทัเอกชนเบือ้งตน้มกีารโทรไปสอบถามเทศบาล   ต.คลองจกิอ.บางปะอนิ จ.
พระนครศรอียธุยาถงึขอ้มลูของบ.สยามกรนีเทค และมกีารตดิตามเสน้ทางการก าจดัขยะ 
 ความรบัผดิชอบดา้นน ้าเสยี 
การตรวจสอบคุณภาพน ้าดื่มน ้าใชแ้ละน ้าจากบ่อบ าบดัน ้าเสยี เกบ็ตวัอยา่งส่งตรวจทุก 4 

เดอืน ผลการตรวจอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานยกเวน้ค่าความกระดา้ง 
 

 
 
  
 

 
 
 
    
 


