รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุ ขภาพระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม1 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา
……………………………………
รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. แพทย์หญิงอารี ย ์ ตันบรรจง
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา ประธาน
2. นายแพทย์ไชยรัตน์ ชัยวัฒนวสุ รองผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพะเยา กรรมการ
3. นายแพทย์จรัล มะโน รองผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเชียงคํา กรรมการ
4. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวฒั นากุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลแม่ใจ กรรมการ
5. นายรุ่ งโรจน์ ศุภการกําจร แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจุน กรรมการ
6. นางบัวบาน วรรณโกฎิ แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลปง กรรมการ
7. นางสาวมัทนา สมบัติวฒั นาเวศ แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน กรรมการ
8. นายแพทย์สมนึก ชีวาเกียรติยงิ่ ยง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลดอกคําใต้

กรรมการ

9. นายจรัส ไชยแสงคํา สาธารณสุ ขอําเภอแม่ใจ กรรมการ
10. นายสุ รศักดิ์ ชัยชนะ สาธารณสุ ขอําเภอเมือง กรรมการ
11. นายสุ ภกั ดิ์ วงค์ประสิ ทธิ์ สาธารณสุ ขอําเภอดอกคําใต้ กรรมการ
12. นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุ ขอําเภอภูกามยาว กรรมการ
13. นายไพรัช วงค์จุมปู สาธารณสุ ขอําเภอจุน กรรมการ
14. นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุ ขอําเภอปง กรรมการ
15. นายสว่าง กิตติศกั ดิ์กาํ จร สาธารณสุ ขอําเภอเชียงม่วน กรรมการ
16. นายนิตย์ รวมสุ ข แทนสาธารณสุ ขอําเภอภูซาง กรรมการ
17. นายครรชิต กันทะสอน แทนสาธารณสุ ขอําเภอเชียงคํา กรรมการ
18. นางสาวไพรจิตร ชัยจํารู ญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองฯ สสจ.พะเยา กรรมการ
19. นางสาวพรรณี วโรภาษ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ สสจ.พะเยา เลขานุการ

20. นายสุ รินทร์ ใจมัน่ นวก.สาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ สสจ.พะเยา ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่ อกรรมการทีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ มเนื่องจากติดภารกิจ

1. นายฉลอง อัครชิโนเรศ นวก.สาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ สสจ.พะเยา รองประธาน
2. นางกติกา ไชยสาร หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป สสจ.พะเยา กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี แก้วหมุด หัวหน้างานการเงินฯ สสจ.พะเยา ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายแพทย์เธี ยรชัย คฤหโยธิ น ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพะเยา
2. นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวฒั น์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
3. นางสุ ภลักษณ์ ตันติวฒั นากุล ทันตแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ โรงพยาบาลแม่ใจ
4. นายเทอดเกียรติ พรหมสอน เภสัชกรชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลดอกคําใต้
5. นายประสาท กันไชย นวก.สาธารณสุ ขชํานาญการ สสอ.ปง
6. นายภาณุ พนั ธ์ ไพฑูรย์ นวก.สาธารณสุ ขชํานาญการ สสอ.เมือง
7. นางอรชร วิชยั คํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเชียงคํา
8. นายอนันต์ สระสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.พะเยา
9. นางปภากร สุ ภามณี จพง.สาธารณสุ ขชํานาญงาน สสจ.พะเยา
10. นางอนงค์ วรรณสอน จพง.สาธารณสุ ขชํานาญงาน สสจ.พะเยา
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว แพทย์หญิงอารี ย ์ ตันบรรจง ได้กล่าวเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1 คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุ ขภาพระดับจังหวัด
ประธานในที่ประชุมแจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารการเงินการคลังสุ ขภาพระดับจังหวัด
ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยาที่ 168/2554 ซึ่ งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ หารการเงินการคลังสุ ขภาพระดับจังหวัด ซึ่ งประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุ ข
จังหวัดเป็ นประธาน และมีผอู ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุ ขอําเภอทุกแห่ง
รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสสจ.พะเยาเป็ นกรรมการโดยมีบทบาทหน้าที่ดงั นี้
1. พัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินการคลังของหน่วยบริ การให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและเพียงพอใน
การประเมินสถานการณ์และบริ หารจัดการ
2. กําหนดแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับจังหวัด สปสช.
สาธารณสุ ขเขต 16 และกระทรวงสาธารณสุ ข
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3. ติดตาม กํากับ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการด้านการเงินการคลังของเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
4. ประสานความร่ วมมือระหว่างศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ดา้ นการเงินการคลังของสถานบริ การ
สาธารณสุ ขในระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ
5. แต่งตั้งคณะคํางานเพื่อดําเนินการในด้านอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
คณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูลด้านการคลังของจังหวัดพะเยา ซึ่ งประกอบหัวหน้ากลุ่มงานประกัน
สุ ขภาพ สสจ.พะเยาเป็ นประธานและมีเจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการ CFO ระดับอําเภอทุกแห่ง รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่จากสสจ.พะเยา เป็ นกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่ดงั นี้
1. จัดระบบข้อมูลด้านการเงินการคลังของหน่วยบริ การให้ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบการเงินการ
คลังของจังหวัดพะเยา
2. รวบรวมข้อมูลด้านการเงินการคลังจากหน่วยบริ การทุกแห่งและตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ทันเวลา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม
(ไม่ ม)ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
(ไม่ มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
4.1 ทบทวนแนวทางการพิจารณางบสนับสนุนด้ านความมั่นคง (CF) ปี งบประมาณ 2553
คุณพรรณี : ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณส่ วนที่กนั ไว้ที่จงั หวัดและการจัดสรรที่ผา่ นมาดังนี้
งบกันไว้ ทจ่ี ังหวัดทั้งหมด

26,433,865.18

CF53

9,928,625.18

นักเรี ยนทุน/ลูกจ้าง

2,505,240.00

ตามจ่ายนอกจังหวัด(OP)

14,000,000.00
รวม
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26,433,865.18

สรุ ปการเบิกจ่ ายเงินเหมาจ่ ายรายหัว ปี งบประมาณ 2553 (ส่ วนทีก่ นั ไว้ ทจ่ี ังหวัด)
15,478,663.25

ค่ารักษาครั้งที่ 143-147/54
งบ CF
ค่าจ้างงวดที่ 1 ตค.52-มีค.53

1,157,700.00

ค่าจ้างงวดที่ 2 เมย.- กย.53

1,785,240.00

ค่าจ้างเพิ่มเติม

2,370.00

ทุนการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

510,000.00

ค่าซ่อม สสอ.เมืองพะเยา

335,000.00

ค่าเสี ยหายภัยพิบตั ิ

153,477.00

ค่าป้ าย รพสต.

1,015,860.00

ค่าป้ าย รพสต.

1,520,000.00

3,024,337.00

ค่าสติ๊กเกอร์ รถโครงการนํ้าพระราชหฤทัย

94,000.00

6,573,647.00

3,455,310.00

รวมจ่ าย

22,052,310.25

คงเหลือ

4,381,554.93

มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
4.2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ การการเงินของโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา
คุณพรรณี : แจ้งสภาพกําไร-ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่รวมค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ปี งบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (หน่วย : ล้านบาท)
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐
๐.๐๐
-๒๐.๐๐
-๔๐.๐๐
-๖๐.๐๐
-๘๐.๐๐
-๑๐๐.๐๐
-๑๒๐.๐๐

๒๖.๓๓

รพท.พะเยา

รพท.เชียงคํา

-๑๓.๑๗
-๑๙.๙๒

-๓.๔๙

รพช.จุน

-๗.๓๖

รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคําใต้
รพช.ปง
รพช.แม่
ใจ
-๔.๒๐
-๑.๗๗ -๑๐.๑๕
-๑๑.๑๓ -๖.๘๐ -๑๔.๒๐-๘.๘๗ -๑๔.๐๗

ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓

-๙๔.๘๙

จากรู ปภาพข้างต้นแสดง การเปรี ยบเทียบสภาพกําไร-ขาดทุนประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๒ และ
๒๕๕๓ พบว่าในปี งบประมาณ ๒๕๕๒ โรงพยาบาลพะเยา ขาดทุนมากที่สุด ๙๔.๘๙ ล้านบาท และใน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ โรงพยาบาลพะเยา มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน ๒๖.๓๓ ล้านบาท
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
~ 4/6 ~

4.3 แนวคิดในการศึกษารูปแบบในการประเมินค่ าใช้ จ่ายของสถานบริการทีเ่ หมาะสม
นายแพทย์ไชยนันท์ : ที่ผา่ นมาการจัดสรรงบประมาณในระดับจังหวัดและกระทรวงโดยสํานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพนั้น จากการพิจารณาข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลในบางรายการขาดหายไป ทําให้การจัดสรร
งบประมาณไม่ครอบคลุมเช่นจากการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การ
เตรี ยมการต่างๆ ไม่ได้มีการคํานวณเอาไว้ ซึ่ งในปี งบประมาณ 2555 ได้มีความพยายามในการจัดทํางบให้มี
ความสมดุลกับงบที่ขอไป และงบที่ได้รับจัดสรรและได้นาํ เสนอการเฝ้ าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง
ปี งบประมาณ 2554 ซึ่ งสรุ ปได้วา่ โรงพยาบาลส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาการขาดทุนโดยเมื่อพิจารณาจาก
โรงพยาบาลแต่ละระดับพบว่าในปี งบประมาณ 2553 สถานการณ์ที่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากการได้รับการ
สนับสนุนงบค่าตอบแทนบุคลากรฯ แต่ปีงบประมาณ 2554 ยังไม่มีการพิจารณาสนับสนุน (ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่ควรเกิน 50%ของประมาณทั้งหมด) และเมื่อดูจากตัวชี้วดั ในด้านประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน
เช่น ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรี ยกเก็บลูกหนี้, ระยะเวลาถัวเฉลี่ยของการหมุนเวียนค่ายา, ระยะเวลาถัวเฉลี่ย
ในการชําระเจ้าหนี้การค้าแล้ว พบว่าสถานบริ การทุกแห่งสามารถทําได้ค่อนข้างดี ฉะนั้นในการแก้ไขปั ญหา
ในภาพรวมของประเทศได้มีความพยายามในการเจรจากับสปสช.ในการแยกรายจ่ายหมวดบุคลากร, การคิด
ต้นทุน (การจัดสรรงบฯ) ให้ตรงกับความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
รวมทั้งได้เสนอแนะในเรื่ องการใช้จ่ายเงินปี งบประมาณ 2554 ซึ่ งจะมีการโอนงบประมาณรอบแรก
ค่อนข้างมาก (50%) ซึ่ งจะทําให้เกิดภาพลวงตา เพราะงวดต่อไปจะได้รับโอนงบประมาณค่อนข้างน้อย (เมื่อ
พ้น 6 เดือน โรงพยาบาลจะประสบปั ญหาทางการเงิน)
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1 การพิจารณาจัดสรรงบด้ านความมั่นคง (CF) ระดับจังหวัด ปี งบประมาณ 2553
ประธานในทีป่ ระชุ ม : จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริ การ พบว่าโรงพยาบาล
ที่ประสบปั ญหาได้แก่โรงพยาบาลแม่ใจและโรงพยาบาลเชียงม่วน โดยเฉพาะโรงพยาบาลแม่ใจซึ่ งประสบ
ปั ญหาหนี้สินสะสมมานาน ถ้าหากมีการจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือก็จะทําให้การดําเนินการต่อไป
ได้ดีข้ ึน
นายแพทย์ไชยรัตน์ : ปั ญหาของโรงพยาบาลแม่ใจและโรงพยาบาลเชียงม่วน เกิดขึ้นมาเป็ นระยะเวลานาน
ทางจังหวัดควรจะเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุและช่วยแก้ไขปั ญหาต่อไป
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มติทปี่ ระชุ ม : อนุมตั ิให้ใช้เงินด้านความมัน่ คง (CF) ระดับจังหวัด ปี งบประมาณ 2553 เพื่อใช้จ่ายในการ
จัดทําป้ ายโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล , ค่าจ้างนักเรี ยนทุน, ค่าสติ๊กเกอร์ รถโครงการนํ้าพระราชหฤทัย
รวมทั้งชําระหนี้ค่ารักษาโรงพยาบาลพะเยาให้แก่โรงพยาบาลแม่ใจโดยให้โรงพยาบาลพะเยาลดหนี้

50%,

ในส่ วนของนักเรี ยนทุนขอให้หน่วยบริ การทุกแห่งจัดเตรี ยมแผนกําลังคนในระยะยาว เพือ่ ประกอบการวาง
แผนการใช้เงินต่อไป
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ 2554
ประธานในทีป่ ระชุ ม : จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริ การ พบว่าโรงพยาบาล
ที่ประสบปั ญหาได้แก่โรงพยาบาลแม่ใจและโรงพยาบาลเชียงม่วน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการตรวจ
เยีย่ มเพือ่ เพือ่ หาสาเหตุและช่วยแก้ไขปั ญหาต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม : ในปี งบประมาณ 2554 ให้มีการตรวจเยีย่ มสถานบริ การ 2 แห่งได้แก่โรงพยาบาลแม่ใจ และ
โรงพยาบาลเชียงม่วน โดยประเด็นในการตรวจเยีย่ มประกอบด้วยการพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร,
คุณภาพการจัดทําบัญชี โดยให้สสจ.พะเยาประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบเอกสารและจัดเตรี ยม
ข้อมูลให้เห็นภาพ โดยมีทีมตรวจเยีย่ มดังนี้
1. ทีมตรวจเยีย่ มโรงพยาบาลแม่ใจ ได้แก่ นพ.ไชยรัตน์ ไชยวัฒนวสุ , นายเทิดเกียรติ พรหมสอน
สาธารณสุ ขอําเภอแม่ใจและทีม CFO จ.พะเยา
2. ทีมตรวจเยีย่ มโรงพยาบาลเชียงม่วนได้แก่ นพ.จรัล มะโน, นพ.สมนึก ชีวาเกียรติยงิ่ ยง, สาธารณสุ ข
อําเภอเชียงม่วนและทีม CFO จ.พะเยา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
(ไม่มี)
ทีมเลขาบันทึกรายงานการประชุม
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