
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

ตัวช้ีวัด (KPI) :ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :  สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล ภาวะวิกฤตระดับ 2 รายจ่าย > แผน เกิน 5% 

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ k030404 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอ าเภอเกาะคา

1.ทบทวนโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าท่ีของคกก.อ าเภอ ประกอบด้วย

1.ทบทวนคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี และก าหนดให้มีการประชุม รวมถึงการจัดวาง
ระบบ(Flow) บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ได้แก่

 คปสอ.
เกาะคา

1. มีคณะกรรมการและ
กระบวนการท างาน

-      ตค. 61 สุมิตรา  ศุภณัฐ
กรณ์

1.1 คณะกรรมการบริหารด้านการเงินการคลัง (CFO )ระดับอ าเภอ                 
4 คร้ัง/ปี ประชุมตามแผนท่ี

ก าหนด
-      

ตค.61-กย62

1.2. คกก.ตรวจสอบควบคุมภายใน/ Auditor ระดับอ าเภอ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ                                   2 คร้ัง/ปี -      มีค , สค 62

บัญชีหน่วยบริการและการจัดเก็บรายได้ 5 มิติ      

1.3. คณะกรรมการ MRA ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ระดับอ าเภอ 2 คร้ัง/ปี -      มีค , สค 62

2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินการคลังท้ังระบบเน้น

2.เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการ  ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังก าหนด
ระบบงานและผู้รับผิดชอบการควบคุมก ากับแผน Planfin ภาพรวม และควบคุมก ากับ
แผน 6 แผน โดยประชุมคณะกรรมการตามแผนการประชุมทีม

 คปสอ.
เกาะคา

Planfin    เกินดุล 
(แผน 1 )

-      ตค.61-กย62 สุมิตรา  ศุภณัฐ
กรณ์    สุภาณุ
พงศ์

2.1.การบริหารจัดการแผน Planfin (ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย)และแผน 6 แผน 2 คร้ัง/ปี ไม่เกินแผน > 10% พย.61 มีค 62

 - แผนจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 - แผนจัดซ้ือวัสดุอ่ืน

 - แผนบริหารจัดการเจ้าหน้ี

 - แผนบริหารจัดการลูกหน้ี

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ เกาะคา จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เป้าหมาย

และ
จ านวน

พ้ืนท่ี

ด าเนินกา
ร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

หนา้ที ่1 จาก 4



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เป้าหมาย

และ

จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินกา

ร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

 - แผนการลงทุนเพ่ิม

 - แผนงบลงทุน

 2.2 อบรมคณะกรรมการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ในการลงทุน ของหน่วยบริการ ทุกเดือน การลงทุนมีความคุ้มค่า ตค.61-กย62

 2.3 จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพ ได้แก่ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้  แผนช าระหน้ี  
ระบบการติดตามลูกหน้ี  การก่อหน้ีผูกพัน

2 คร้ัง/ปี การจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

พย.61 มีค 62

 2.4 CFOอ าเภอ ประชุม วิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน”Planfin Plus”:ตามการ
ด าเนินการ 4 แนวทาง 10 เครืองมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ รายเดือนเพ่ือน าเสนอ 
กกบ. และคปสอ  ส่งรายงานการประชุมให้จังหวัด รายเดือน

4 คร้ัง/ปี ประชุมตามแผนท่ี
ก าหนด

ตค.61-กย62

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเงินการคลังโดยใช้ Model“Smart Hospital”

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเงินการคลังโดยใช้ Model“Smart Hospital” คปสอ.

เกาะคา

Risk score ไม่เกิน

ระดับ 2

       -   ตค.61-กย62 สุมิตรา  ศุภณัฐ

กรณ์  มณภัทร

  3.1จัดระบบบริหารจัดการด้านแผนการเงิน,บัญชีการเงิน,จัดเก็บรายได้,

 - .ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักของงานท่ีส าคัญ 5 กลุ่ม กลุ่ม claim Center , งานประกัน
สุขภาพ,งานตรวจสอบรายได้และการเรียกเก็บทุกกลุ่มสิทธิ,กลุ่มควบคุมค่าใช้จ่ายและงาน
การบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ

1 คร้ัง/ปี เป็นไปตามแนวทางท่ี
ก าหนด

ธค 61

  - จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูล ผู้รับบริการ/ด้านการเงิน 12 คร้ัง/ปี ประชุมตามแผนท่ี
ก าหนด

ตค.61-กย62

 - ก ากับติดตามวิเคราะห์การด าเนินงาน  5 กลุ่มสิทธ์ิ 12 คร้ัง/ปี ตค.61-กย62

1 กลุ่ม Claim Center ตรวจสอบและส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการ 
 ด าเนินการวิเคราะห์ผลการส่งข้อมูล Claim และเงินท่ีได้รับจัดต้ังทีม MRA/+Auditor

 

2 งานประกันสุขภาพ    แจ้งประสานงานการเงิน และน าเสนอผู้บริหาร จัดท าและส่ง
ข้อมูลต้นทุน OP/IP รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียระดับประเทศ 
สรุปน าเสนอผู้บริหาร

 

หนา้ที ่2 จาก 4



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เป้าหมาย

และ

จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินกา

ร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

3 งานตรวจสอบรายได้และการเรียกเก็บ ทุกกลุ่มสิทธิ สอบทานข้อมูลให้มีความ
ถูกต้องตรงกันควบคุมก ากับการส่งข้อมูลบริการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน&ทันเวลา

  3.2 เพ่ิมรายได้ ได้แก่ ให้มีศูนย์จัดเก็บรายได้  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพ่ิมห้อง/
เตียงพิเศษ  ผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การให้บริการOP/PP/IP

 3.3 ควบคุมค่าใช้จ่าย  ได้แก่ การจัดซ้ือเวชภัณฑ์ร่วม การพัฒนาแผนก าลังคนควบคุมรายจ่ายและพัสดุ

-ใช้โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลลูกหน้ี

โดยทุกแผนกมีส่วนร่วมจัดท า และติดตามประเมินผลการใช้โปรแกรม

 -ก ากับให้มีการ audit เวชระเบียนก่อนส่งClaim&มีการcoding audit รายไตรมาส

   - กลุ่มควบคุมค่าใช้จ่าย  ควบคุมก ากับกิจกรรมท่ีจัดท าและการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผน Planfin

 4. บริหารจัดการอย่างมีระบบ Business Unit : 12 คร้ัง/ปี คปสอ.
เกาะคา

Risk score ไม่เกิน
ระดับ 2

-      ตค.61-กย62 สุมิตรา  ศุภณัฐ
กรณ์

  4.1.บริหารจัดการหน้ีสิน มีวินัยการเงิน ในการช าระหน้ีบริการระหว่างกัน

  4.2 บริหารแผนการช าระหน้ีการค้า

  4.3 บริหารค่าตอบแทนท่ีค้างจ่าย /ค่าใช้จ่ายบุคลากร/Outsourcing

  4.4 การวางแผนการลงทุน

  5 พัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ 12 คร้ัง/ปี คปสอ.
เกาะคา

คุณภาพบัญชีร้อยละ 
100

-      ตค.61-กย62

 5.1 Mapping จากบัญชีภาคสุขภาพสู่บัญชีGFMISเพ่ือการต้ังยอดบัญชี 

 5.2 ตรวจสอบ'งบการเงินรายเดือนของ รพ/รพ.สต 

 6.ระบบควบคุมก ากับติดตามประเมินผล ให้เป็นไปตามแผน คปสอ.
เกาะคา

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน -      ตค.61-กย62ส้ิน
ไตรมาส

สุมิตรา  ศุภณัฐ
กรณ์   นิมิตร

 6.1 ประชุม CFO อ าเภอเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินรายเดือน 4 คร้ัง/ปี

(Risk Matrix Scoring .Financial Risk Score. HGR Unit Cost)

   -น าเสนอผลการวิเคราะห์ ต่อผู้บริหาร คกก.บริหาร รพ./ คปสอ./CFO อ าเภอรายเดือน 12 คร้ัง/ปี

   - มีกระบวนการร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดแนวทางแก้ไขปํญหา

หนา้ที ่3 จาก 4



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
เป้าหมาย

และ

จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินกา

ร

ผลผลิต/ผลลัพธ์

 6.2 น าเสนอข้อมูลสถานการณ์การเงินในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและคปสอ. ทุกเดือน12 คร้ัง/ปี

1.ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังในท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารคปสอ / CFO

2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ./ คปสอ / CFO.ทุกเดือน โดยมีการก าหนด

ประเด็นการติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง/น าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประชุม

 6.3 ประเมินระบบ FAI รายไตรมาส

1.ด าเนินการด้านการเงินการคลังตามระบบ FAI  (การควบคุมภายใน ,การพัฒนาคุณภาพ
บัญชีประสิทธิภาพการเงินการคลัง และการพัฒนาการจัดท าต้นทุนบริการ ประเมินตนเอง
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีเป็นความเส่ียงส่งผลการประเมินไปยัง
 สสจ. ทุกไตรมาส

4 คร้ัง/ปี ไตรมาส 1-4

6.4 ควบคุมและตรวจสอบภายใน  ตค.61-กย62

-ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายใน  รพ/สสอ/รพ.สต 2 คร้ัง/ปี  มค , พค62

-ประชุมคณะท างานตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ทบทวน Flow มาตรฐานการ
ท างาน

2 คร้ัง/ปี

 มค , พค62

-ติดตามการประเมินจัดท าแผน/ตรวจสอบภายใน 5 มิติ ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการ
บริหารพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้  และระบบควบคุมภายใน

2 คร้ัง/ปี

 มค , พค62

-ตรวจสอบภายในรอบปกติ รพ./สสอ./รพ.สต. ปีละ 2 คร้ัง 2 คร้ัง/ปี มีค , สค 62

 - ประเมินความเส่ียงและกิจกรรมควบคุมภายใน  จัดท ารายงานตามแบบ ปย และ ปอ 2 คร้ัง/ปี มีค , สค 62

หนา้ที ่4 จาก 4


