
ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การบริหารจดัการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

ตัวช้ีวัด (KPI) :ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :   สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล ภาวะวิกฤตระดับ 3 รายจา่ย > แผน เกนิ 5%

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ    โครงการบรหิารจัดการด้านการเงินการคลังอ าเภอเกาะคา

1.ทบทวนโครงสรา้งองค์กรและบทบาทหน้าทีข่องคกก.อ าเภอ ประกอบด้วย

1.ทบทวนคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และก าหนดให้มีการประชุม รวมถึงการจดัวางระบบ(Flow) บริหารจดัการด้านการเงินการคลัง ได้แก่
 คปสอ.เกาะคา -            พย. 64

สุมิตรา  

เชาวลิต

1.1 คณะกรรมการบริหารด้านการเงินการคลัง (CFO )ระดับอ าเภอ                 4 คร้ัง/ปี -            ตค.64-กย65

1.2. คกก.ตรวจสอบควบคุมภายใน/ Auditor ระดับอ าเภอ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ                                   2 คร้ัง/ปี -            มีค , สค 64

บัญชีหน่วยบริการและการจดัเกบ็รายได้ 5 มิติ      

1.3. คณะกรรมการ MRA ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ระดับอ าเภอ 2 คร้ัง/ปี -            มีค , สค 64

2.เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการ  ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังก าหนดระบบงานและผู้รบัผิดชอบการควบคุมก ากับแผน 

Planfin ภาพรวม และควบคุมก ากับแผน 6 แผน โดยประชุมคณะกรรมการตามแผนการประชุมทีม
 คปสอ.เกาะคา -            ตค.64-กย65

สุมิตรา  ลา

วัลย์ เชาวลิต

2.1.การบริหารจดัการแผน Planfin (ประมาณการรายได้และค่าใช้จา่ย)และแผน 6 แผน 2 คร้ัง/ปี ต.ค.64 , เม.ย.65

 - แผนจดัซ้ือยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 - แผนจดัซ้ือวัสดุอื่น

 - แผนบริหารจดัการเจา้หนี้

 - แผนบริหารจดัการลูกหนี้

 - แผนการลงทุนเพิ่ม

 - แผนงบลงทุน

 2.2 จดัท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพ ได้แก ่พัฒนาระบบการจดัเกบ็รายได้  แผนช าระหนี ้ ระบบการติดตามลูกหนี ้ การกอ่หนีผู้กพัน 2 คร้ัง/ปี พย.64 มีค 65

 2.3 CFOอ าเภอ ประชุม วิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน”Planfin Plus”:ตามการด าเนินการ 4 แนวทาง 10 เคร่ืองมือ ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพ รายเดือนเพื่อน าเสนอ กกบ. และคปสอ  ส่งรายงานการประชุมให้จงัหวัด รายเดือน
4 คร้ัง/ปี ตค.64-กย65

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเงินการคลังโดยใช้ Model“Smart Hospital”

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยทุธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน  คปสอ.เกาะคา   อ าเภอเกาะคา   จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอียดกจิกรรม
กลุ่มเป้าหมาย

/จ านวน
พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



3.การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังโดยใช้ Model“Smart Hospital”

คปสอ.เกาะคา               -   ตค.64-กย65

สุมิตรา  

เชาวลิต มน

ภัทร

  3.1จดัระบบบริหารจดัการด้านแผนการเงิน,บัญชีการเงิน,จดัเกบ็รายได้,

 - .ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักของงานที่ส าคัญ 5 กลุ่ม กลุ่ม claim Center , งานประกนัสุขภาพ,งานตรวจสอบรายได้และการเรียกเกบ็ทุกกลุ่ม

สิทธิ,กลุ่มงานพัสดุและงานการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ
1 คร้ัง/ปี ตค 64

  - จดัประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูล ผู้รับบริการ/ด้านการเงิน 12 คร้ัง/ปี ตค.64-กย65

 - ก ากบัติดตามวิเคราะห์การด าเนินงาน  5 กลุ่ม 12 คร้ัง/ปี ตค.64-กย65

1 กลุ่ม Claim Center ตรวจสอบและส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในเพื่อเรียกเกบ็ค่าบริการ  ด าเนินการวิเคราะห์ผลการส่งข้อมูล Claim และ

เงินที่ได้รับจดัต้ังทีม MRA/+Auditor
 

2 งานประกนัสุขภาพ    แจง้ประสานงานการเงิน และน าเสนอผู้บริหาร จดัท าและส่งข้อมูลต้นทุน OP/IP รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน 

เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียระดับประเทศ สรุปน าเสนอผู้บริหาร
 

3 งานตรวจสอบรายได้และการเรยีกเก็บ ทุกกลุม่สิทธิ สอบทานข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงกันควบคุมก ากับการส่งข้อมูลบรกิารให้มีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน&ทันเวลา

  3.2 เพิ่มรายได้ ได้แก ่ให้มีศูนย์จดัเกบ็รายได้  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มห้อง/เตียงพิเศษ  ผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การ

ให้บริการOP/PP/IP

 3.3 ควบคุมค่าใช้จา่ย  ได้แก ่การจดัซ้ือเวชภัณฑ์ร่วม การพัฒนาแผนก าลังคนควบคุมรายจา่ยและพัสดุ

-ใช้โปรแกรมการบริหารจดัการข้อมูลลูกหนี้

โดยทุกแผนกมีส่วนร่วมจดัท า และติดตามประเมินผลการใช้โปรแกรม

 -ก ากบัให้มีการ audit เวชระเบียนกอ่นส่งClaim&มีการcoding audit รายไตรมาส

   - กลุ่มพัสดุ  ควบคุมก ากบักจิกรรมที่จดัท าและการเบิกจา่ยเงิน ให้เป็นไปตามแผน Planfin

 4. บรหิารจัดการอยา่งมีระบบ Business Unit :
12 คร้ัง/ปี คปสอ.เกาะคา -            ตค.64-กย65

สุมิตรา       

สุภาณุพงศ์

  4.1.บริหารจดัการหนีสิ้น มีวินัยการเงิน ในการช าระหนีบ้ริการระหว่างกนั

  4.2 บริหารแผนการช าระหนีก้ารค้า

  4.3 บริหารค่าตอบแทนที่ค้างจา่ย /ค่าใช้จา่ยบุคลากร/Outsourcing

  4.4 การวางแผนการลงทุน

  5 พัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบรกิาร 12 คร้ัง/ปี คปสอ.เกาะคา -            ตค.64-กย65

 5.1 Mapping จากบัญชีภาคสุขภาพสู่บัญชGีFMISเพื่อการต้ังยอดบัญชี 

 5.2 ตรวจสอบ'งบการเงินรายเดือนของ รพ/รพ.สต 



 6.ระบบควบคุมก ากับติดตามประเมินผล ให้เป็นไปตามแผน

คปสอ.เกาะคา -            ตค.64-กย65ส้ินไตรมาส

สุมิตรา  

เชาวลิต   

เสาวนีย์

 6.1 ประชุม CFO อ าเภอเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินรายเดือน 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

   - มีกระบวนการร่วมกนัวิเคราะห์และก าหนดแนวทางแกไ้ขปํญหา

 6.2 น าเสนอข้อมูลสถานการณ์การเงินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคปสอ. ทุกเดือน 12 คร้ัง/ปี ลาวัลย์

1.ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคปสอ / CFO

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

ประเด็นการติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง/น าเสนอปัญหาและแนวทางแกไ้ขในการประชุม

6.3 ควบคุมภายใน EIA และตรวจสอบภายใน  ตค.64-กย65 เสาวนีย์

 -ทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุม ภายใน ก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ พ.ย.-64

คณะกรรมการควบคุมภายใน&บริหารความเส่ียง และคณะ

&บริหารความ    เส่ียง และคณะ

 -จดัท าแผนพัฒนาระบบควบคุมภายใน&บริหารความเส่ียง กพ / สค2565

-ด าเนินงานระบบควบคุมภายใน EIA และปรับปรุงแกไ้ขส่วนที่เป็นความเส่ียง ตค.64-กย65

-ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายใน  รพ/สสอ/รพ.สต 2 คร้ัง/ปี ม.ค , สค 65

-ประชุมคณะท างานตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ทบทวน Flow มาตรฐานการท างาน 2 คร้ัง/ปี  มค , พค65

-ติดตามการประเมินจดัท าแผน/ตรวจสอบภายใน 5 มิติ ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการจดัเกบ็รายได้  และระบบ

ควบคุมภายใน
2 คร้ัง/ปี  มค , พค65

-ตรวจสอบภายในรอบปกติ รพ./สสอ./รพ.สต. ปีละ 2 คร้ัง 2 คร้ัง/ปี มีค , สค 65

 - ประเมินความเส่ียงและกจิกรรมควบคุมภายใน  จดัท ารายงานตามแบบ ปค. เพื่อจดัส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 2 คร้ัง/ปี พ.ย.-ธ.ค.64 , เม.ย-พ.ค 65

2 โครงการพัฒนาศูนย์จดัเกบ็รายได้ โรงพยาบาลเกาะคา ปี 2565 Disease 

manager 

งานประกนั 

งานการเงิน 

จ านวน 40 

คน

รพ.เกาะคา 32,704 เงินบ ารุง 2 วัน 27-28 พฤศจกิายน 2564 ศูนย์

จ าหน่ายและ

เรียกเกบ็



.กจิกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Eclaim เรียกเกบ็ค่าบริการทางการแพทย์ ของรพ.สต. เจา้หน้าที่ 

รพ.สต.

จ านวน 15 

คน

สสอ.เกาะคา 1500 เงินบ ารุง ธค.64 ศูนย์

จ าหน่ายและ

เรียกเกบ็

งบUC 34,204.00   


