รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุม๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
……………………………………
รายชื่อคณะกรรมการผูเขารวมประชุม
๑. แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธาน
๒. นายแพทยไชยรัตน ชัยวัฒนวสุ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา กรรมการ
๓. นายแพทยจรัล มะโน รองผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา กรรมการ
๔. นายแพทยสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมใจ กรรมการ
๕. นายอนุโรจน ศุภการกําจร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน กรรมการ
๖. นางบัวบาน วรรณโกฎิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลปง กรรมการ
๗. นายแพทยสมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอกคําใต

กรรมการ

๘. นายสุประวัติ เผาอินทร แทนสาธารณสุขอําเภอเมือง กรรมการ
๙. นายไพรัช วงคจุมปู สาธารณสุขอําเภอจุน กรรมการ
๑๐. นายประสาท กันชัย แทนสาธารณสุขอําเภอปง

กรรมการ

๑๑. นายนิตย รวมสุข แทนสาธารณสุขอําเภอภูซาง กรรมการ
๑๒. นายครรชิต กันทะสอน แทนสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา กรรมการ
๑๓. วาที่รอยตรีอัครเดช ตันดี แทนสาธารณสุขอําเภอภูกามยาว กรรมการ
๑๔. นางกติกา ไชยสาร หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สสจ.พะเยา กรรมการ
๑๕. นางสาวไพรจิตร ชัยจํารูญพันธ หัวหนากลุมงานคุมครองฯ สสจ.พะเยา กรรมการ
๑๖. นางสาวพรรณี วโรภาษ

หัวหนากลุมงานประกันฯ สสจ.พะเยา เลขานุการ

๑๗. นายสุรินทร ใจมั่น นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.พะเยา ผูชวยเลขานุการ
รายชื่อกรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายฉลอง อัครชิโนเรศ นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.พะเยา รองประธาน
นายแพทยเจษฎา พิชัยจุมพล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงมวน กรรมการ
นายจรัส ไชยแสงคํา สาธารณสุขอําเภอแมใจ กรรมการ
นายสุภักดิ์ วงคประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอดอกคําใต
นายสวาง กิตติศักดิ์กําจร สาธารณสุขอําเภอเชียงมวน
นางสาวอัญชลี แกวหมุด หัวหนางานการเงินฯ สสจ.พะเยา ผูชวยเลขานุการ
~ ๑/๖ ~

กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางสุภลักษณ ตันติวัฒนากุล ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลแมใจ
๒. นายเทอดเกียรติ พรหมสอน เภสัชกรชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลดอกคําใต
๓. นางอัญญารัตน ภมรมานพ นว.สาธารณสุข สสอ.ปง
๔. นางปภากร สุภามณี จพง.สาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.พะเยา
๕. นางอนงค วรรณสอน จพง.สาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.พะเยา
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง ไดกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ วัตถุประสงคการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
ประธานในที่ประชุม : ชี้แจงวาเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหนวยบริการตางๆ ปรากฎวามีหนวย
บริการบางแหงที่ประสบปญหาดานการเงินการคลัง ที่ประชุมจึงไดกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมหนวยบริการ
ดังกลาว และนําเสนอผลการตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนใหเหมาะสมตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการตรวจเยี่ยมหนวยบริการที่ประสบปญหาการเงินการคลัง
คุณพรรณี : ชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเชียงมวน โรงพยาบาลแมใจ วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
ซึ่งไดมีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพระดับจังหวัด เขารวมประเมิน
โรงพยาบาลเชียงมวน มีนายแพทยจรัล มะโน, นายแพทยสมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง พรอมคณะ
เขาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปญหาและใหขอเสนอแนะเบื้องตน ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
โรงพยาบาลแมใจ มีนายแพทยไชยรัตน ชัยวัฒนวสุ พรอมคณะ เขาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปญหา
และใหขอเสนอแนะเบื้องตน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ผลการตรวจเยี่ยมสามารถสรุปไดดังนี้

~ ๒/๖~

สรุปผลการเยี่ยมสํารวจ โรงพยาบาลเชียงมวน-โรงพยาบาลแมใจ
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพจังหวัดพะเยา ๑๘-๑๙ ม.ค. ๒๕๕๔
หัวขอ

โรงพยาบาลเชียงมวน

โรงพยาบาลแมใจ

ปญหา
มีจํานวนไมเพียงพอ

-

ขาดแคลนแพทย (มีเพียง ๒ ทาน)

-

ไดรับการพัฒนา/ฝกอบรมนอย

-

คาตอบแทนสูง (สวนมาก = ชํานาญการ)

-

ขาดขวัญและกําลังใจ

-

ตองจางลูกจางเพื่อรองรับตามเกณฑคุณภาพ

-

ไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย

-

ไดรับเงินเหมาจายรายหัวนอย

ดานบุคลากร -

ดานการเงิน

(ปชก uc= ๑๔,๐๐๐)
-

(ปชก uc= ๒๖,๐๐๐)

ยังไมมีการจายเบี้ยเลี้ยงเหมาจายในปงบ ๕๔
เนื่องจากเงินบํารุงมีนอย มีคาใชจายประมาณ
๒ ลานบาทตอเดือน

-

รายจายประจําสูง โดยเฉพาะหมวดบุคลากร

-

เงินบํารุงไมเพียงพอตอการบริหารตองของบ CF
ตอเนื่องทุกป

(ณ ธ.ค. ๕๓ =ประมาณ ๘ ลาน, มีหนี้สิน
ประมาณ ๖.๔ ลาน : รับจัดสรร ๕๐ %)

ดานวัสดุครุภัณฑ

ดานอาคารสถานที่

(ณ ธ.ค. ๕๓ เงินบํารุงคงเหลือ

-

พิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินพบวาอยูใน
ระดับวิกฤต ควรไดรับการชวยเหลือแบบมี
เงื่อนไขและลดตนทุน

-

จําเปนตองซอมแซมหลายรายการ ซึ่งไม
สามารถขอจากงบคาเสื่อม

-

ไมสามารถซื้อไดจากเงินบํารุง

-

มีความจําเปนตองใชงบลงทุนอีกหลายรายการ
ซึ่งไมสามารถขอจากงบคาเสื่อม ซึ่งใหขอได
เพียง ๑ รายการ/ป

๑๑,๖๗๕,๔๑๘ บาท, หนีสิ้น ๖.๑๖ ลานบาท)
การสนับสนุน Fixed Cost ระดับสอ. ไมมี
หลักเกณฑในระดับจังหวัดและไมเหมาะสมกับ
อําเภอที่มีปชก.นอย

-

ครุภัณฑชํารุดจากการใชงานเกิน ๑๘ ป

-

ไมสามารถซื้อไดจากเงินบํารุงเนื่องจากเหลือ
นอย

-

อาคารมีอายุมากกวา ๑๘ ป

-

ดําเนินการกอสรางเฉพาะสวนที่ไดรับการ
จัดสรรจากสวนกลางเทานั้น

-

ทบทวนการจางลูกจางเงินบํารุง

-

ทบทวนการจัดอัตรากําลังใหเหมาะสม

-

ใชพยาบาลเวชฯ ตรวจแทนแพทย

การแกไขปญหาที่ไดทําไปแลว
ดานบุคลากร

~ ๓/๖~

หัวขอ
ดานการเงิน

โรงพยาบาลเชียงมวน
-

โรงพยาบาลแมใจ
ปรับตารางการปฏิบัติงาน

-

จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง เพื่อเพิ่มรายรับลดรายจาย (เม.ย. – ก.ย. ๕๓) ชะลอการจายเบี้ยเลี้ยงเหมาจายปงบ ๕๔
-

-

แสวงหาแหลงทุนอื่นๆ

-

ทบทวนมาตรการเพิ่มรายการยา NED ให
เขมงวดขึน้

-

จํากัดการจางเพิ่ม

-

จัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับปริมาณงาน

ดานวัสดุครุภัณฑ

พัฒนาระบบจัดขอมูลเพื่อการเรียกเก็บ
เพิ่มศักยภาพบริการที่เนนการเพิ่มรายได

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ

ขอเสนอแนะของทีมตรวจเยีย่ ม
ดานบุคลากร

ดานการเงิน

ดานอื้นๆ

จุดเดนของ
โรงพยาบาล

-

จัดทําแผนการใชเงินบํารุงแยกหมวดใหชัดเจน

-

จัดทําแผนการใชเงินบํารุงแยกหมวดใหชัดเจน

-

จัดทํา Service plan เพื่อวางแผนการใชเงินใน ดานบุคลากร/การกอสราง ฯลฯ

จัดทํา Service plan เพื่อวางแผนการใชเงินใน
ดานบุคลากร/การกอสราง ฯลฯ

-

วิเคราะหตนทุนเฉพาะสวนที่ใชเงินบํารุง

-

เพิ่มความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน UC

-

เสนอปญหาการเงิน/การลงทุนตอนายแพทย
สสจ., ผูตรวจราชการ

-

จัดทําขอตกลงในการสอตอผูปวย/สงตรวจพิเศษ

-

ใชนโยบายการประหยัดพลังงาน

-

เสนอปญหาการเงิน/การลงทุน ตอสสจ.,
ผูตรวจราชการ

-

ขอรับบริจาคจากมูลนิธิ, พระฯลฯ

-

ขอรับบริจาคจากมูลนิธิ, พระฯลฯ

-

สามารถดําเนินงานไดประสบผลสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดภายใตงบประมาณที่ไมเพียงพอ

-

บุคลากรมีคอนขางมากทุกวิชาชีพยกเวนแพทย

-

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ มีแนวโนมไดรบั การ
จัดสรรงบ UC เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับ Cost
function ใหพื้นที่ทุรกันดารเพิ่มมากขึ้น

-

นโยบายระดับกระทรวงไดจัดทํางบฯเพิ่มใน
สวนของ PP

~ ๔/๖~

ประธานในที่ประชุม : ขอใหตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องการจายคาตอบแทนของโรงพยาบาลเชียงมวนวามี
การจายใหกับเจาหนาที่ระดับสถานีอนามัยหรือไม และในการเสนอขอมูลคาใชจายควรใหมีการแยกรายรับ
รายจายที่จายจากเงินนอกงบประมาณที่แทจริง (ประมาณการรายรับ-จาย ตอเดือน) ซึ่งจะสามารถสะทอนถึง
ความอยูรอดทางดานการเงิน
นายแพทยจรัล : ในการทําแผนทางดานการเงินควรมีระบบบันทึกขอมูลที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสะทอนถึง
สถานะทางการเงินที่แทจริง ในสวนของโรงพยาบาลเชียงมวนเสนอวาถาพิจารณาจากสถานะทางการเงินนาจะ
อยูรอดได โดยที่ไมมีการลงทุนใหม (เนนลงทุนเพื่อการทดแทน) การใชคน ของ ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ และ
ไดรับการชวยเหลืองบประมาณเพื่อชําระหนี้ทางการคา ในสวนของการตามจายคารักษาผูปวยที่สงไป
โรงพยาบาลเชียงคํา ยินดีใหผอนชําระได
ทพ.ชาญ : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคําเสนอขออนุมัติงบ CF เพื่อการจางลูกจาง (ทันตาภิบาล)
สืบเนื่องจากมีเจาหนาที่ รพสต.ทุงผาสุก อ.เชียงคํา ซึ่งมีการลงทุนเครื่องมือทางทันตกรรมไวแลว ไดขอยายไป
รับราชการที่ตางจังหวัด และไดมีการติดตอบุคลากรทดแทน (ลูกจาง) ซึ่งจะมาปฏิบัติงานในเดือนเมษายน
๒๕๕๔ เปนตนไป ซึ่งตนเห็นวา หนวยงานดังกลาวมีเครื่องมือทางทันตกรรมที่ครบถวน ถาไมมีเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน อาจทําใหเครื่องมือเสื่อมสภาพ และไมไดใชประโยชน
ในสวนของการพิจารณาใหการชวยเหลืองบดานความมั่นคงแกหนวยบริการ

หมวด คาตอบแทน

ตนเห็นวาเนื่องจากเปนสิทธิที่พึงไดของบุคลากร ซึ่งหนวยบริการตองจายตามอัตราที่กําหนด ซึ่งอาจจะไม
สามารถปรับลดงบประมาณในหมวดนี้ได ฉะนั้นควรมีการปรับปรุงดานคุณภาพของงานใหเพิ่มขึ้นจะดีกวา
ประธานในที่ประชุม : ขอใหกําลังใจหนวยบริการทั้งสองแหง (โรงพยาบาลเชียงมวน-โรงพยาบาลแมใจ)
เพราะจากการนําเสนอเห็นวา ไดมีความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
คุณพรรณี : นําเสนอขอมูลการเบิกจายเงินเหมาจายรายหัว ป ๕๓ สวนที่กันไวที่จังหวัด ดังนี้
งบที่กันไวที่จังหวัด ๒๖,๔๓๓,๘๖๕.๑๘ บาท
๑. ตามจายคารักษาพยาบาลนอกจังหวัด ๑๖,๖๒๘,๓๙๙.๒๕ บาท
๒. จาย CF

๘,๐๖๘,๙๙๗.๐๐ บาท

รวมจาย

๒๔,๖๙๗,๓๙๖.๒๕ บาท

คงเหลือ

๑,๗๓๖,๔๖๘.๙๓ บาท

**คางจายคารักษานอกจังหวัด ป ๕๓ (รอเรียกเก็บ) ๒,๔๑๗,๗๘๑.๒๓ บาท**
การจาย CF ประกอบดวยคาจางนักเรียนทุน, ทุนการศึกษาพยาบาล, คาเสียหายภัยพิบัติ, ตามจาย
หนี้คารักษา โรงพยาบาลแมใจ, ปายรพสต., สติกเกอรโครงการน้ําพระราชหฤทัย
~ ๕/๖~

มติที่ประชุม : เนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๓ งบประมาณไมเพียงพอ จึงใหใชงบ ปงบประมาณ ๒๕๕๔ และ
อนุมัติใหใชงบ CF ป ๕๔ ชําระหนี้ใหแกโรงพยาบาลเชียงมวนจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหมีการติดตาม
สถานะทางการเงินอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ใหปรับขอมูลประมาณการรับ-จาย ตอเดือน โดยไมรวมหนี้สิน และ
เปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการจายคาตอบแทน ในหนวยบริการอื่นใหคณะกรรมการพิจารณาการบริหาร
การเงินการคลังระดับเครือขายและอนุมัติในหลักการใหมีการจางทันตาภิบาลทดแทน โดยพิจารณาเปนรายป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เงื่อนไขการของบดานความมั่นคง (CF) ระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๕๔
คุณพรรณี : เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเงื่อนไขและระยะเวลาการของบดานความมั่นคง (CF) ปงบฯ ๒๕๕๔
มติที่ประชุม : เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องเวลา ขอใหคณะกรรมการไปศึกษาเกณฑการขอ และนําเสนอรูปแบบ
การจัดสรรงบประมาณในแตละเครือขายในการประชุมครั้งตอไป
๕.๒ ติดตามแผนการใชเงินนอกงบประมาณ และผลการวิเคราะหตนทุน ปงบประมาณ ๒๕๕๔
คุณพรรณี : เนื่องจากตัวชี้วัดการตรวจราชการกําหนดใหหนวยบริการทุกแหงตองมีแผนการใชเงินนอก
งบประมาณและผลการวิเคราะหตนทุน และผูตรวจราชการจะเขาตรวจเยี่ยมจังหวัดพะเยาในเดือนกุมภาพันธ
นี้ ในการนี้ขอใหหนวยบริการจัดสงขอมูลดังกลาว ซึ่งไดทําหนังสือไปแลว สําหรับหนวยงานที่สงแผนการใชเงิน
นอกงบประมาณปงบประมาณ ๒๕๕๔ แลวจํานวน ๒ แหงคือ โรงพยาบาลเชียงคําและโรงพยาบาลดอกคําใต
หนวยงานที่สงผลการวิเคราะหตนทุน (

Unit Cost) ไดแกโรงพยาบาลเชียงคํา, โรงพยาบาลดอกคําใต,

โรงพยาบาลเชียงมวน และโรงพยาบาลปง หนวยงานที่ยังไมไดสงขอมูลไดแกโรงพยาบาลพะเยา, โรงพยาบาล
แมใจและโรงพยาบาลจุน สสอ.ที่สงขอมูลแลวไดแก สสอ.เมือง, สสอ.ดอกคําใตและสสอ.ภูซาง
มติที่ประชุม : รับทราบและใหหนวยงานตางๆจัดสงขอมูลภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การเสนอชื่อเพื่อกอสรางทดแทน สสช.
ประธานในที่ประชุม : กระทรวงใหเสนอชื่อสสช. เพื่อใหมีการกอสรางทดแทน และที่ตองการสรางใหม ซึ่ง
จังหวัดพะเยามีการขอสรางทดแทนจํานวน 15 แหง
คุณประสาท : อําเภอปงขอใหมีการกอสรางสสช.บานหวยกอก ต.ผาชางนอย
มติที่ประชุม : ใหแจงขอมูลตองานแผนงานภายในวันนี้
ทีมเลขาบันทึกรายงานการประชุม
~ ๖/๖~

