รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุม๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
………………………………………………………………………………
รายชื่อคณะกรรมการผูเขารวมประชุม
๑. แพทยหญิงอารีย ตันบรรจง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานฯ
๒. นายฉลอง อัครชิโนเรศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองประธานฯ
๓. นายธีรศักดิ์ วงคใหญ แทนรองผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
กรรมการ
๔. นายแพทยสุชาญ ปริญญา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
กรรมการ
๕. นางนุจีรัตน ลิ้มประเสริฐ แทน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมใจ กรรมการ
๖. นางบัวบาน วรรณโกฎิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลปง กรรมการ
๗. นายเทิดเกียรติ พรหมสอน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอกคําใต กรรมการ
๘. นางสาวมัทนา สมบัติมัทนเวศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงมวน กรรมการ
๙. นายจรัส ไชยแสงคํา
สาธารณสุขอําเภอ
แมใจ กรรมการ
๑๐. นายประสงค หาลือ
สาธารณสุขอําเภอปง
กรรมการ
๑๑. นายไพรัช วงคจุมปู สาธารณสุขอําเภอจุน กรรมการ
๑๒. นายทวีศักดิ์ ไฝจิตร สาธารณสุขอําเภอภูซาง
กรรมการ
๑๓. นายมนตรี วิลาชัย สาธารณสุขอําเภอภูกามยาว กรรมการ
๑๔. นายสวาง กิตติศักดิ์กําจร สาธารณสุขอําเภอเชียงมวน กรรมการ
๑๕. นางกติกา ไชยสาร หัวหนาฝายบริหารทั่วไป สสจ.พะเยา กรรมการ
๑๖. นางสาวไพรจิตร ชัยจํารูญพันธ หัวหนากลุมงานคุมครองฯ สสจ.พะเยา กรรมการ
๑๗. นางสาวพรรณี วโรภาษ
หัวหนากลุมงานประกันฯ สสจ.พะเยา เลขานุการ
๑๘. นางสาวอัญชลี แกวหมุด หัวหนางานการเงินฯ สสจ.พะเยา ผูชวยเลขานุการ
๑๙. นายสุรินทร ใจมั่น นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.พะเยา ผูชวยเลขานุการ
รายชื่อกรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

นายแพทยไชยรัตน ชัยวัฒนวสุ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา กรรมการ
นายสุภักดิ์ วงคประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอดอกคําใต
นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ สาธารณสุขอําเภอเมือง กรรมการ
นายพิทยายุทธ อยูดี สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา กรรมการ

~ ๑/๔ ~

กรรมการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายอนุโรจน ศุภการกําจร นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญงาน โรงพยาบาลจุน
๒. นายอาคม ขาวหอมกลิ่น นายชางเทคนิคชํานาญงาน สสจ.พะเยา
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวประธานในที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน : จากการที่ สสจ.พะเยา ไดขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางในวงเงินที่สูงขึ้น ตามโครงการไทยเขมแข็ง ไดรับขอรองเรียนในพื้นที่
บางแหงวามีการบริหารจัดการที่ไมถูกตอง ไมมีการกํากับติดตาม ทั้งนี้ปจจัยในการบริหารการเงินการคลังที่
สําคัญไดแก
1. ระบบการควบคุมภายใน (Controlling)
2. ระบบการบัญชี (Accounting)
3. ระบบการเงิน (Financing) เนนเรื่องความคุมคากับเงินที่ใชไป
ทั้งนี้ทุกหนวยบริการจะเนนในเรื่องระบบการบัญชี โดยที่ละเลยในดานการควบคุมภายในและความ
คุมคากับเงินที่ใชไป จึงขอใหสาธารณสุขอําเภอเขาไปกํากับติดตามการใชงบไทยเขมแข็งในพื้นที่ กรณีมีปญหา
การทุจริต ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจาง แตกรรมการตรวจ
รับอาจมีความผิดดวย โดยที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ไมสามารถใหความชวยเหลือหรือลดหยอนโทษใหได
(ตามมติครม.ขอหาการทุจริตตอหนาที่มีความผิดไลออกสถานเดียว) ตัวอยางที่พบวาไมถูกตองเชน การขาย
ทรัพยสินใน รพสต. แตไมนําเงินเขาบัญชีเงินบํารุง ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบการควบคุมภายในไมดีพอ (เนนการ
ไววางใจกันแตขาดการควบคุมที่ดี) ฉะนั้นจึงขอใหสาธารณสุขอําเภอไปติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
รวมทัง้ สสจ.จะมีทีมออกไปติดตามอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การประชุม E-conference (ประชุมกอน CFO)
หองประชุมกลุมประกันสุขภาพ : จัดการประชุม E-conference เรื่องการติดตามเฝาระวังสถานการณและ
แกปญหาการเงินการคลังหนวยบริการ ซึ่งกําหนดใหมีการประชุมทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน (สามารถ
D/L
ขอมูล-เอกสารประกอบการประชุมโดยละเอียดจาก www.kbancha.higthai.org) สรุปสาระสําคัญจากการ
ประชุมไดดังนี้
~ ๒/๑๕~

๓.๑.๑ ความเคลื่อนไหวการดาเนินงานกองทุนประกันสุขภาพตางๆ
- กองทุนประกันสังคม
สืบเนื่องจากการพัฒนาสิทธิ์ประกันสังคมใหสามารถใชบัตรเดียวทั่วไทย ไดมีการหารือการดําเนินการ
รวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับสานักงานประกันสังคม (สปส.) โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประสานงานกับปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกองทุนประกันสังคม รัฐมนตรีแถลง ๙ พ.ค. ๒๕๕๔
1. จะพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลไปสูเครือขายตางๆ เพื่อใชเปนฐานในการ
บริการผูประกันตนอยางมีศักยภาพ
2. จะมีการพิจารณาทบทวนคาใชจายเหมาจายรายหัวทุกปเพื่อใหไดตัวเลขที่มีความเหมาะสม และให
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยบริการใหบริการไดอยางมีคุณภาพและศักยภาพ
หากขอตกลงทั้งหมดเปนที่ยอมรับทั้ง ๒ ฝายจะใหมีคณะทางานรวมกันเพื่อดําเนินการรางขอตกลง
เพื่อลงนามรวมกันตอไป ซึ่งเบื้องตนปลัดกระทรวงแรงงานคาดวาจะสามารถดําเนินการใหไดขอสรุปภายใน ๑
– ๒ สัปดาห
- กองทุนแรงงานตางดาว
๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขา
เมือง
1. มาตรการการเปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ลักลอบทํางานอยูในประเทศไทย
รวมทั้งผูติดตามซึ่งเปนบุตรอายุไมเกิน ๑๕ ป ผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอ
การสงกลับไมเกิน ๑ ป อนุญาตใหทํางานชั่วคราวในระหวางการรอการสงกลับ ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรวมกันพิจารณากําหนดรายละเอียดกอนเริ่มดําเนินการ
2. มาตรการเนนปองกันสกัดกั้น และการปราบปราม จับกุม ดําเนินคดีแรงงานตางดาวหลบหนี เขาเมือง
ใหมอยางเด็ดขาด จริงจังและตอเนื่อง
3. มาตรการนําเขาแรงงานตางดาวรายใหมอยางถูกกฎหมายดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘
4. มาตรการปรับโครงสรางคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) ใหครอบคลุม
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ทั้งระบบรวมทั้งปรับโครงสราง กบร. ใหมี
คณะอนุกรรมการทั้งในสวนกลาง และในระดับจังหวัด
๒ พ.ค.๕๔ คณะกรรมการทบทวนอัตรางบรายหัวกองทุนแรงงานตางดาว ซึ่งตั้งตามขอสั่งการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมรางเสนออัตรารายหัวใหม
ขอสรุปจากประชุม
คณะทํางานพิจารณาทบทวนอัตราตรวจสุภาพและประกันสุขภาพในประชากรตางดาว ๒ พ.ค.๕๔
หองประชุมกรมสนับสนุน ช.๖
~ ๓/๑๕~

1. เสนอตัวเลขตามหลักการจัดสรรกองทุนประกันสังคม เปนคาบริการพื้นฐาน ๑ ,๔๐๔ บาท (เดิม
๙๖๔)
2. พิจารณาให ๑๐๐ บาท จากการจัดการขอมูล +๗๗บาทจากคุณภาพ ตามกองทุนประกันสังคม รวม
เปน ๑๗๗ บาทเปน คาบริหารจัดการ (เดิม ๑๓๐ บาท)
3. พิจารณาให ๒๒๓ บาทจาก โรคเรื้อรังตามกองทุนประกันสังคม เปนงบสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
(เดิม ๒๐๖ บาท)
4. พิจารณาให ๔๖๙บาทจากโรคเรื้อรัง +๑๒๕ คาใชจายสูงตามกองทุนประกันสังคม ปรับบางสวนเปน
สงเสริมสุขภาพ รวมคงเหลือเปน ๓๗๑ บาท ใหกลุมประกันจัดสัดสวนโรคเรื้อรัง และคาใชจายสูง
5. คาตรวจสุขภาพเหมือนเดิม ๖๐๐ บาท ปรับเฉพาะคาใชจายรายหัว
6. ใหสรุปสิทธิประโยชนใหมในกรอบเทียบเคียงประกันสังคม
: คาใชจายประกันสังคม ไมรวม
ทันตกรรม ทุพพลภาพ ยา ARVปลูกถายอวัยวะฟอกเลือด ลางไตกรณีเรื้อรัง อุบัติเหตุฉุกเฉิน
- กองทุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
มติครม.๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลผูมีปญหาสถานและสิทธิ์
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๓ งบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน /จําเปน กลุมเปาหมาย
๔๕๗,๔๐๙ คน ระยะเวลา เมษายน-กันยายน ๒๕๕๓ ไดรับโอน ๓๔๘.๔๘ ลานบาท
• งบประมาณที่ไดรับจะแบงออกเปน ๓ สวน
1) รอยละ ๑ คาบริหารจัดการ
2) รอยละ ๖๐ เปนเหมาจายลวงหนาตามฐานปชก.เปาหมาย
3) รอยละ ๓๙ คาใชจายสูง/อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน , เครื่องมือ
• งบสวนที่ ๓ ที่เหลือขณะนี้ ๑๐๗,๘๒๙,๕๗๗.๒๓ บาท มติการประชุมเสนอใหจัดสรรชวยเหลือปญหา
โรงพยาบาลชายแดนที่ประสบปญหาการเงิน ตามผลงาน และตามประชากร โดยมอบใหกลุมประกัน
เสนอหลักเกณฑ
รางหลักเกณฑการจัดสรรงบคงเหลือไรรัฐ ๒๕๕๓
1. จัดสรรใหคาบริการสวนที่เหลือโดยปดยอดการรองขอชดเชยในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ คงเหลือ
ประมาณ ๑๐๗,๘๒๙,๕๗๗.๒๓ บาท (รอหักสวนเรียกเก็บจากสปสช.)
2. ใหพิจารณาชวยเหลือตามสัดสวนคนไรสถานะในทะเบียนจริงป ๒๕๕๓ ที่ประเมินวาเปนภาระบริการ
ที่ผานมา เทียบกับฐานประชากรสิทธิ์อื่น โดยใชประชากร UC เปนฐาน
3. ใชขอมูลสถานการณการเงินการคลัง ที่ประเมินตามผลประกอบการจนถึงสิ้นป ๒๕๕๔ เปนกรอบ
วงเงินชวยเหลือ โดยใหน้ําหนักคนไรรัฐ:คนUC เปนน้ําหนักสัดสวนการชวยเหลือ
4. งบประมาณสวนที่เหลือทั้งหมดจัดสรรคืนเฉลี่ยรายหัวเพื่อเปนเงินบริการในปตอไปจึงใชขอมูลฐาน
ประชากรป ๒๕๕๓ เปนยอดจัดสรร
~ ๔/๑๕~

๓.๑.๒ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดทาตนทุนบริการ
1. กําหนดเปนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรงดวน ระยะ ๓ เดือน มีเปาหมายทุกโรงพยาบาล โดย
เปนลักษณะการพัฒนาสู ระบบศูนยตนทุนถาวรในระยะยาว โดยทุกระดับมีการพัฒนาระบบขอมูล
ระบบบัญชี กระบวนงาน และการจัดการความรูรองรับอยางเปนทางการ รวมกันเปนเครือขาย
2. กําหนดใหดําเนินการโดยวิธีมาตรฐาน FULL COST METHOD โดยมีการกําหนดรายละเอียดที่
สมบูรณครบถวน โดยปรับใหพัฒนาตามสถานการณ ขอมูลการบริการและบัญชีเกณฑคงคาง ใน
ปจจุบันเปนผลสําเร็จเบื้องตนใชงานได ไปสู ระบบบัญชีตน ทุน เพื่อเปนมาตรฐานการทําตนทุนที่
สมบูรณในที่สุดในระยะตอไป
3. พัฒนามาตรฐานการจัดทําตนทุนบริการ เพื่อการยอมรับนําไปเปน ขอเสนอการจัดสรร
งบประมาณ โดยที่มีปรึกษา นักวิชาการ และคณะดําเนินการในสวนกลางกําหนดหลักเกณฑระเบียบ
วิธีอยางมีหลักวิชา
4. ใหมีการจัดตั้งเครือขายศูนยตนทุนในทุกระดับ เพื่อจัด ทําใหการดําเนินการจัดทําตนทุนบริการมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย ศูนยตนทุนระดับกระทรวงสาธารณสุข จัดการวางระบบจากศูนยกลาง
โดยการประสาน ศูนยตนทุนระดับเขต ในบทบาทพี่เลี้ยงระดับเขตใหคําปรึกษา ขับเคลื่อนไปยัง ศูนย
ตนทุนจังหวัด ในฐานะผูสนองนโยบายกํากับพัฒนา ศูนยตนทุนโรงพยาบาล ซึ่งเปนฐานปฏิบัติการ
จัดทําตนทุนบริการมาตรฐาน
5. ปรับปรุงการติดตามขอตรวจราชการ ที่ ๐๒๐๓ จากการทําตนทุนแบบ Quick method ปรับเปน
แบบ Full Cost Method โดยแจงเรียนประสาน ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อน
กลไกการเครือขายศูนยตนทุนจากระดับเขตลงไปครอบคลุมทุกหนวยบริการในสังกัด
6. พัฒนาระบบงานสวนกลางสนับสนุน รองรับการดําเนินการศูนยตนทุนในหนวยบริการ โดยจัดทํา
ตนแบบ เตรียมเครื่องมือ การจัดทําคูมือ การพัฒนาพัฒนาบุคลากร ผูประสานกํากับ และวิทยากร
กระบวนการในพื้นที่ระบบใหคําปรึกษา ระบบสื่อสาร ถายทอดบทเรียนขอความรู web site และ
web board ฯลฯ
7. มอบใหทุกหนวยถือเปนนโยบาย ในการดําเนินการ เพื่อใหศูนยตนทุนบรรลุเปาหมาย โดย
การ
ประกาศนโยบายการดําเนินการศูนยตนทุน การสนับสนุนอัตรากําลัง ทั้งในศูนยตนทุนโรงพยาบาล
ศูนยตนทุนระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ การกําหนดให ความรวมมือเรื่องการเขาถึง
และไดมาของขอมูลทุกประเภท และการติดตามกํากับแกปญหาของผูบริหารทุกระดับอยางจริงจัง

~ ๕/๑๕~

๓.๑.๓ สถานการณการเงินไตรมาส ๑
• จากรายงานการเงินหนวยบริการสป. ๘๒๔ โรงพยาบาล ประมวลผล ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
1. สถานการณ ภาพรวมการเงินหนวยบริการดีขึ้นเมื่อเทียบกับปลายป ๒๕๕๓ จากงบจัดสรรปดทาย
ตามผลงานป ๒๕๕๓ จํานวน บาท และปจจัยงบเหมาจายรายหัวลวงหนาที่เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๓
จํานวน บาทซึ่งจัดสรรลวงหนา ๕๐% ของงบทัง้ ป
2. วิเคราะหการเงินไตรมาส ๑ ถือเปน สถานการณเสมือนดี จากการแกเฉพาะหนา ซึ่งจะกลับสู
สถานการณจริงเมื่อสิ้นไตรมาส ๒ ยกเวนมีการจัดสรรเงินลวงหนาอื่นอีก
3. ปจจัยการเงินอื่นที่มีผลกระทบเชิงบวกในไตรมาส ๑คือ งบไรรฐั สวนงบแรงงานตางดาว และ
คาตอบแทนจะมีผลในไตรมาส ๓
๓.๑.๔ ความคืบหนาการแกไขปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินของหนวยบริการสังกัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๗๗ แหง
• ตามที่ไดมีขอตกลงการชวยเหลือโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงินโดย นพ.ณรงคศักดิ์ อังคสุวพลา ที่ปรึกษาสํานักงานวิจัยระบบประกันสุขภาพ
ไทย เปนประธานการพิจารณาระหวางผูแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมไดใหมีการลงพื้นที่ทําการตรวจสอบบัญชีในกลุม ๗๗ โรงพยาบาลที่มี
ปญหาการเงิน ตามรายการหลักเกณฑขอตกลง แนวทางการตรวจบัญชีเฉพาะกิจ ระหวาง ๒๑-๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แลวนั้น
• บัดนี้ที่ประชุมตัวแทนดานการเงินและบัญชีของทั้งสองฝายไดไดรับรองผลการตรวจบัญชีเปนที่
เรียบรอย โดยปรับลดยอดขอสนับสนุนลงจากเดิมจํานวน ๑,๓๐๐ ลานบาท คงเปนยอดเงินชวยเหลือ
ใหมจํานวน ๙๒๒,๘๔๔,๖๑๖.๖๔ บาท (เการอยยี่สิบสองลานแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหกรอยสิบหกบาท
หกสิบสี่สตางค ) โดยจัดสรรยอดเงินดังกลาวไปใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารจัดสรรให
โรงพยาบาลที่ปญหาการเงินนี้หรือโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดเพื่อใหสอดคลองกับการบริหารปรับ
เกลี่ยที่ดําเนินมากอนนี้แลว
๓.๑.๕ การดาเนินการของศูนยศึกษาตนทุนบริการกระทรวงสาธารณสุข
• เพื่อใหการดําเนินเรื่องศูนยตนทุน มีความเชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการเดิมที่ดําเนินการมากอน
หนานี้ และการปรับปรุงโครงสรางเพื่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตรหลักประกัน และบริหารการเงินการ
คลังสุขภาพ จึงนําโครงสรางการพัฒนาเครือขายระบบการเงินการคลังสุขภาพมาเชื่อมโยงการ
ดําเนินการและการติดตามควบคุมกํากับ ตลอดจนไปถึงการพัฒนาศักยภาพ โดยมีลักษณะการ
ดําเนินงานดังนี้
~ ๖/๑๕~

ศูนยตน ทุนระดับโรงพยาบาล
• เปนศูนยศึกษาตนทุนที่ดําเนินการภายใตศูนยบริหารจัดการการเงินการคลังระดับเครือขาย โครงสราง
ของศูนยตนทุนโรงพยาบาลควรมีองคประกอบเปนบุคลากรที่มีศักยภาพและเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการการเงินการคลัง และขอมูลที่เกี่ยวของของโรงพยาบาล ดังนี้
1. เชน เวชสถิติ เจาหนาที่สารสนเทศ เจาหนาที่ฝายเภสัชที่เกี่ยวของกับจัดการขอมูลการ
รายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือแพทยที่มีความรูหรือประสบการณดานการบริหาร
การเงินการคลังหรือดานการศึกษาตนทุนบริการเปนหัวหนาศูนย
2. เจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูจัดการหลักของศูนยตนทุนโรงพยาบาล เปนผูเสนอการ
ดําเนินการพรอมทั้งเปนแกนหลักในการจัดทําศูนยตนทุนตอหัวหนาศูนยตนทุนอยางเนื่องไป
ถึงอนาคต
3. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอมูลบัญชี รายงานการเงิน ขอมูลรายงานพัสดุ ตามความเหมาะสม
4. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการขอมูล การเบิกจายยา พยาบาลผูทําหนาที่ดานการ
รวบรวมขอมูลเรียกเก็บเบิกจาย ความเหมาะสม
5. ผูที่มีความรูหรือประสบการณการจัดทําตนทุน หรือเกี่ยวของที่อาจแตงตั้งเพิ่มเติมตาม
• ทั้งนี้อาจตั้งรวมในคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง หรือตั้งเพิ่มเปนคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานศูนยตนทุนโรงพยาบาลก็ได
ศูนยตนทุนระดับจังหวัด
1. มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและบริหารการการจัดตั้งศูนยตนทุน เปนผูนิเทศ กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินการศูนยตนทุนในโรงพยาบาลทุก แหง ในจังหวัด ภายใตการเชื่อมโยงนโยบายสวนกลางสู
ภูมิภาคผานการรับผิดชอบตามตัวชี้วัดการตรวจราชการขอ ๐๒๐๓ เรื่องการจัดทําตนทุนโรงพยาบาล
2. ในระยะแรกควรกําหนดการเตรียมความพรอมดําเนินการในชวงปแรก โดยการประกาศนโยบายให
หนวยบริการไดรับทราบ และคัดสรรรพ.เขาอบรม
3. รวมพัฒนาการจัดทําศูนยตนทุนในสวนการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการหรือคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัดที่มีอยูเดิม พิจารณาผูที่มีความรูเคย
ศึกษาหรือประสบการณดานการจัดทําหนวยตนทุนในจังหวัดเขามาเพิ่มเติม
4. เปนผูใหคําปรึกษา ประสานการดําเนินการตามขั้นตอนที่กระทรวงกําหนดโดยคณะกรรมการศูนย
ตนทุนระดับกระทรวง และขอรับคําปรึกษาจากศูนยตนทุนระดับเขต
5. ทําหนาที่รายงานผลการดําเนินการ ใหคณะกรรมการระดับจังหวัดและผูบริหารไดทราบผล
ความกาวหนา ปญหาในการดําเนินการ และรวมประชุมเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการและแกปญหา
อยางเปนระบบ
6. นําผลตนทุนบริการมาเปนเครื่องมือบริหารการจัดสรรและพัฒนาประสิทธิภาพหนวยบริการตอไป
7. พัฒนาตอเนื่องในสวนของระบบบัญชีสูระบบบัญชีที่เก็บขอมูลเพื่อทําบัญชีตนทุน
~ ๗/๑๕~

ศูนยตนทุนระดับเขต
1. เปนผูมีความรูและประสบการณการจัดทําหนวยตนทุนบริการ เปนที่ปรึกษาในระดับเขต ทําหนาที่
ชวยเหลือดานการใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางดําเนินการ ตลอดจนการตัดสินปญหากําหนดการ
ปฏิบัติในรายละเอียดที่จังหวัดและโรงพยาบาลตางๆ ในจังหวัดในเขต
2. ใหแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวจากโรงพยาบาลในเขต เปนคณะกรรมการฝายการจัดทําตนทุน
3. ประสานแนวทางการดําเนินการกับสวนกลาง ตลอดจนการใหความเห็นและขอเสนอแนะนําตอศูนย
ตนทุนระดับกระทรวงเพื่อใหการดําเนินการสามารถดําเนินการไปไดอยางเหมาะสมกับพื้นที่ตางๆ
ศูนยตนทุนระดับกระทรวงสาธารณสุข
1. กําหนดใหบริหารจัดการโดยคณะกรรมการศูนยตนทุนกระทรวงสาธารณสุข มีองคประกอบ คือ ที่
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานวิชาการ เจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีความรูและ
ประสบการณการศึกษาตนทุนบริการ เจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบบัญชี ระบบขอมูลบริการของ
หนวยบริการ และเจาหนาที่หนวยงานในสวนกลางที่เกี่ยวของกับการรับผิดชอบจัดทําตนทุนบริการ
คือ กลุมประกันสุขภาพ และสํานักบริหารการสาธารณสุข
2. ทําหนาที่เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนยตนทุนระดับตางๆ
การกําหนดหนวยงาน
ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการจัดทําตนทุนบริการ การกําหนดแบบและวิธีการศึกษา การสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ไดแก คูมือแนวทางการจัดทําตนทุนบริการกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนา
โปรแกรม การพัฒนาบุคลากรของหนวยบริการและหนวยบริหารในเรื่องการดําเนินการศูนยตนทุน
3. ทําหนาที่ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางดําเนินการ และแกปญหาเรื่องตางๆที่มีประเด็นจากพื้นที่
4. รวบรวมผลการดําเนินการ รายงานความกาวหนาใหคณะกรรมการยุทธศาสตรหลักประกันและ
บริหารการเงินการคลังสุขภาพและผูบริหารระดับกระทรวงสาธารณสุขไดรับทราบ
5. พัฒนาระบบการจัดทําตนทุนบริการตอไปใหมีมาตรฐาน นาเชื่อถืออยางตอเนื่อง
การพัฒนาศักยภาพเครือขายศูนยตนทุน
1. การดําเนินการระยะเริ่มตน : การชี้แจงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพจัดทําตนทุนป ๒๕๕๔ ระดับ
โรงพยาบาล จังหวัด และเขต
2. การดําเนินการระยะตอเนื่อง : ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการตรวจ
ราชการ ปรับศักยภาพศูนยระดับจังหวัดตองใหมีความพรอมดําเนินการอยางสมบูรณ เตรียมผังบัญชี
และซอฟแวรที่เปนบัญชีตนทุนอยางสมบูรณ
3. การดําเนินการระยะยาว : พัฒนา มาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บสูการจัดทําศูนยตนทุนที่มี
รายละเอียดสมบูรณทั้งในระดับหนวยตนทุน จนไปถึงตนทุนรายกิจกรรม พัฒนาบัญชีเพื่อการจัดทํา
ตนทุนบริการอยางสมบูรณ โรงพยาบาลตางๆ สามารถจัดทําตนทุนไดดวยตัวเอง มีการตรวจรับรอง
กระบวนการจัดทําตนทุนบริการ (Unit Cost Audit)
~ ๘/๑๕~

ใหสสจ.พิจารณาขอมูลการสํารวจของสํานักบริหารการสาธารณสุข เรื่องโรงพยาบาลที่ดําเนินการ
ศึกษาตนทุนบริการ จํานวน ๒๓๕ รพ. ซึ่งจะนํามาเปนโรงพยาบาลเปาหมายที่จะอบรมการจัดทําตนทุนบริการ
มติที่ประชุม : สสจ.พะเยา ใหมีการดําเนินการทุกโรงพยาบาล
๓.๑.๖ โครงการระดมความเห็นกรณีการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาขาลง
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
• เปนแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาการเงินการคลังหนวยบริการอันเนื่องมาจากการจัดสรรงบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา
• วันเวลาสถานที่ กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ (๒ วัน) จ.ชลบุรี
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความเปนเอกภาพและเปนทางการในการขับเคลื่อนกําหนดขอเสนอในการดําเนินงานใน
ระบบสุขภาพของหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อใหมีการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอการดําเนินงานงบประมาณหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ประจําป ๒๕๕๕ ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข
3. เพื่อใหมีรูปแบบวิธีและกระบวนการเพื่อใหขอเสนอไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรมและเปนรูปธรรม
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
เปาหมาย
1. ผูแทนหนวยงานระดับตางๆ ในเขต ๑๘ เขต ระดับละ ๑ ทาน
1) ผูตรวจราชการหรือผูแทนที่สามารถประชุมกลุมแสดงบทบาทเปนผูบริหารเขต
2) นายแพทยสาธารณสุข
3) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไป
4) ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
2. ผูแ ทนจากชมรมตางๆ ชมรมละ ๑ ทาน
กิจกรรมดําเนินการ
1. เปดการประชุม บทบรรยาย นโยบายและบทบาทแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดย นพ.ณรงค สหเมธาพัฒน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นําเสนอสถานการณกองทุนหลักประกันสุขภาพและสิทธิรักษาพยาบาลในปจจุบัน และบทบาทกลุม
ประกันสุขภาพในการสนับสนุนหนวยบริการ โดย ผูอํานวยการกลุมประกันสุขภาพ สป.
3. นําเสนอภาพรวมปญหาระบบการเงินการคลังสุขภาพ ภายใตระบบประกันสุขภาพแหงชาติ และยก
รางเบื้องตนประเด็นปญหาและแนวทางแกไข โดยกลุมประกันสุขภาพ สป.
4. ประชุมกลุมจัดทําความเห็นตามระดับหนวยงานพิจารณา รับรองปญหาที่ยกรางและเสนอปญหาการ
จัดสรรงบหลักประกันสุขภาพ
~ ๙/๑๕~

5. ประชุมจัดทําความเห็นระดับเขต เพื่อพิจารณาจัดทําขอเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณ
หลักประกันสุขภาพขาลงระดับพื้นที่ ภายใตนโยบายการจัดเครือขายบริการสุขภาพ (Service Plan)
พรอมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรม
6. นําเสนอผลการประชุมกลุมตอที่ประชุมและตอผูใหความเห็นซึ่งเกี่ยวของหรือมีประสบการณในการ
บริหารจัดการระบบประกันสุขภาพที่ไดรับเชิญมา วิพากษเสนอแนะ
7. คณะวิทยากรกระบวนการทําการสรุปผลการศึกษา
ขอดําเนินการ
1. การจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความเห็นภาพรวมเขาสูการประชุม
2. การประสานรายนามผูเขาประชุมเพื่อใหความเห็นในฐานะตัวแทนเขต
3. การจัดเตรียมปญหา และขอเสนอแนวทางแกไจ
๓.๒ ผลการตรวจสอบความถูกตองของงบการเงินจังหวัดพะเยา
คุณพรรณี : นําเสนอขอมูลการวิเคราะหดัชนีทางการเงิน ซึ่งพบวาขอมูลบางสวนยังไมถูกตองโดยเฉพาะใน
สวนของงบบริหาร เชน ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ ฯเนื่องจากสวนกลางกําลังปรับปรุงสูตรการคํานวณ
ประธาน : สอบถามความเปนไปไดวาหนวยบริการหรือสสจ.สามารถจัดทํางบการเงินในสวนที่สําคัญ เนื่องจาก
จําเปนตองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพทางการเงินจากงบดังกลาว
คุณนุจีรัตน : โรงพยาบาลทุกแหงมีงบการเงินสําหรับตรวจสอบอยูแลว แตสสจ.จะไมมีขอมูลดังกลาวโดยตรง
แตสามารถดึงขอมูลจาก www ซึ่งหนวยบริการบันทึกขอมูลโดยตรง ที่ผานมาการคํานวณดัชนีชี้วัดของ
หนวยงานไดดําเนินการพบวางบการเงินมีดัชนีใกลเคียงกันแตดัชนีทางการบริหารจะไมตรงกันเนื่องจากไม
ทราบสูตรของกระทรวงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
คุณธีรศักดิ์ : ในปจจุบันโรงพยาบาล/รพสต.ทุกแหงตองสงขอมูลโดยการบันทึกในโปรแกรม GL แลวสงออก
ขอมูลขึ้น www สสจ.สามารถ D/L ขอมูลมาใชได แตประเด็นปญหาคือการเชื่อมโยงขอมูลใน Server ยังไมมี
การ Update ฉะนั้นตัวชี้วัดที่ไดจะไดเฉพาะงบการเงิน สวนงบบริหารจะคลาดเคลื่อนระดับหนึ่งเชน ตนทุน
บริการ, ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ ซึ่งเปนปญหาที่กลุมประกันสุขภาพกําลังดําเนินการแกไข ฉนั้นการใชขอมูลใน
ระดับจังหวัดจะตองมีการดึงขอมูลโดยตรงแลวนํามาวิเคราะหเอง (ใชสูตรเดิม) แตเนื่องจากการปรับปรุงผัง
บัญชี อาจทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันในการนําตัวเลขมาวิเคราะห
คุณนุจีรัตน : ปญหาการบันทึกขอมูลคือไมสามารถแบงงานกันทําได ตองบันทึกในเครื่องเดียว
Stand alone)

~ ๑๐/๑๕~

(Program

คุณพรรณี : เทาที่ทราบขอมูล โรงพยาบาลขอนแกนซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาดใหญสามารถทําไดเร็วและ
คุณภาพดี ทั้งนี้ภายใตระบบการทํางานที่มีการชวยกัน เนื่องจากถารอใหงานบัญชีบันทึกอาจทําไดไมทัน
คุณธีรศักดิ์ : เนื่องจาก รพ.ขอนแกนมีโปรแกรมเฉพาะที่สามารถชวยกันบันทึกขอมูลได รวมถึงการจัดระบบ
(Flow) เพื่อใหไดขอมูลที่รวดเร็วสําหรับการบันทึก เปนสิ่งสําคัญ ถาขอมูลมาชาก็จะสงผลใหบันทึกขอมูลชา
คุณอัญชลี : การวิเคราะหเองเปนเรื่องที่คอนขางยากเนื่องจากแตละแหงจะมีรายการในงบการเงินประมาณ
๒๐๐-๓๐๐ รายการ
คุณนุจีรัตน : ในสวนของคะแนนการจัดสงงบทดลองพบวาการจัดเก็บขอมูลบริการทําไดไมครบ เชน ผลรวม
Adj Rw ซึ่งตองรอการสรุปจาก สปสช. ใชเวลาประมาณ ๑ เดือน ซึ่งตามมาตรฐานการใหคะแนนตองสงขอมูล
ภายใน ๑๕ วัน
คุณพรรณี : จากขอมูลพบวาโรงพยาบาลพะเยาสามารถทําไดทัน ๑๐๐ % อาจมาจากการวิเคราะห Adj Rw
ของตนเองกอน
คุณธีรศักดิ์ : หนวยบริการสามารถสงขอมูลใหทันโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยตนเองหรือใชขอมูลเทาที่มีสงไป
กอนแลวปรับปรุงงบภายหลังได
ประธาน : ขอใหแตละหนวยบริการคํานวณดัชนีชี้วัดทางการเงินเองดีกวารอขอมูลจากสวนกลางซึ่งยังใชไมได
เนื่องจากแตละโรงพยาบาลจําเปนตองใชขอมูลของตนเองอยูแลว โดยจังหวัดวิเคราะหในรูปตาราง/กราฟ
เปรียบเทียบ เพื่อนําเสนอตัวชี้วัดที่จําเปนตอการบริหารงาน โดยใหคุณพรรณี จัดเวที เพื่อแกไขปญหาระบบ
ดังกลาว เพื่อใหไดดัชนี้ชี้วัดทางการเงินที่จําเปนตอการบริหารงานภายในจังหวัด
คุณพรรณี : ขอใหผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวดวย
คุณธีรศักดิ์ : ตามนโยบายของกระทรวง ในเรื่องการเชื่อมโยงระบบบัญชีกับการวิเคราะหตนทุน กําหนดใหมี
ศูนยตนทุนซึ่งมีผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม :
1. พื้นที่จะตองนํางบการเงินมาวิเคราะหดัชนีชี้วัดทางการเงินดวยตนเองได
2. ควรมีมาตรการเรงรัดการสงขอมูลใหทันเวลา (พิจารณาปจจัยที่เปนสาเหตุที่สงไมทัน โดยให
ผูบริหารใหความสนใจมากขึ้นโดยแจงตอที่ประชุม กวป.และทําหนังสือแจงใหผูบริหารทราบ
3. กําหนดระยะเวลาการพัฒนาตามขอ 1 และ ขอ 2 ภายใน ๓ เดือน (มิ.ย.-ส.ค.๕๔) ใหทกุ แหง
สามารถนํางบการเงินมาใชในระดับจังหวัดและสงขอมูลไดทันตามกําหนด กรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการได ขอใหสรุปปญหาเพื่อเสนอตอ สสจ.เพื่อกําหนดแนวทางแกไขตอไป
4. ใหทุกแหงเนนการทํางานเปนทีม ไมควรใหงานบัญชีดําเนินการฝายเดียว
~ ๑๑/๑๕~

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การตรวจเยี่ยมและนิเทศงานดานการเงินการคลัง โรงพยาบาลเชียงมวน
คุณพรรณี : สืบเนื่องจากในปงบประมาณที่ผานมา สํานักงานหลักประกันสุขภาพไดโอนเงินเพื่อใหความ
ชวยเหลือแกโรงพยาบาลเชียงมวน ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพเขต ๑ เชียงใหม ไดประสานความรวมมือกับสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๑๕ /เขต
๑๖ ไดกําหนดใหมีการติดตามสถานการณฯ ของโรงพยาบาลเชียงมวน ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔ และขอให
CFO ระดับจังหวัด รวมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ดวย จึงขอเชิญ คณะกรรมการที่สนใจสามารถเขารวมนิเทศฯ ตาม
วันดังกลาวตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ การวิเคราะหตนทุน (Unit Cost) ปงบประมาณ ๒๕๕๓
คุณพรรณี :

จากการที่หนวยบริการทุกแหง (โรงพยาบาล/รพสต./สสช) ไดทําการวิเคราะหตนทุนใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ สสจ.พะเยา ไดทําการรวบรวม สรุปและวิเคราะหในภาพรวม โดยหนวยบริการสามารถ
D/L ขอมูลไดจาก www.pyomoph.go.th/ประกันสุขภาพ/บริหาร กองทุน ทั้งนี้จังหวัดพะเยาไดดําเนินการ
0

วิเคราะหตนทุนในทุกระดับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๕ เปนตนมา
ประธาน : การวิเคราะหตนทุนจะตองมีคณะทํางาน เพื่อจัดทําตันทุน โดยแบงองคประกอบของคณะฯให
ชัดเจน (แตงตั้งคณะกรรมการแยกทีมผูจัดเตรียม, ผูวิเคราะห, ผูนําเสนอ, ผูดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาการ
จากการใชขอมูล) และมีผูวิเคราะหเพื่อนําเสนอตอผูบริหารเพื่อใชประโยชนในการบริหาร ถาจะใหดีผูบริหาร
ควรเขาไปมีสวนรวมเพื่อหาความหมายจากขอมูล (แปลผล/วิเคราะหสาเหตุ/แนวโนม/การแกไขใหยั่งยืนตอง
ทําอยางไร) เนื่องจากที่ผานมาเนนที่ผูเตรียมขอมูล (มีขอมูลแตไมไดใชประโยชนเทาที่ควร) ฉะนั้น
คณะกรรมการ CFO ตองประกอบดวยผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง เพื่อเอาขอมูลมาสูขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหา โดยขอใหมารวมประชุมดวยตนเอง โดยอาจใหเจาหนาที่การเงินหรือผูเกี่ยวของรวมประชุมดวย
คุณนุจีรัตน : ปจจุบันการวิเคราะหตนทุนตองทําการจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม แตตอไปอาจนําขอมูลจากระบบ
บัญชีซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงสราง (ผังบัญชี) ใหสามารถตอบสนองตอการจัดทําตนทุนได
คุณธีรศักดิ์ : ชี้แจงผัง โครงสรางและความเชื่อมโยงศูนยตนทุนระดับตางๆ กับศูนยปฏิบัติการการเงินการคลัง
ผูบริหารการเงินการคลัง และผูตรวจสอบบัญชี เพื่อพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพ ซึ่งหนวยบริการ
สามารถนําไปจัดทําโครงรางการดําเนินการไดดังนี้
~ ๑๒/๑๕~

ประธาน : เพื่อความรวดเร็วควรจัดทํารางคําสั่งคณะทํางานศึกษาตนทุนทุกระดับ แลวใหหนวยบริการสง
ขอมูล (ผูรับผิดชอบหลัก) มาให แลวทําคําสั่งรวมในระดับจังหวัด และขอความเห็นจากสาธารณสุขอําเภอใน
เรื่องการใชประโยชนจากขอมูลตนทุน/งบการเงินของรพสต.
คุณจรัส : อ.แมใจ จะมีการประชุมทุกสิ้นเดือนซึ่งในวาระจะมีการสรุปสถานการณการเงิน (รายรับ-รายจาย)
และมีการรวมงบการเงินระดับเครือขายไมเกินวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ในเรื่องประสิทธิภาพการใชจายพิจาร
ราจากการใชจายในแตละหมวด
คุณไพรัช : อ.จุน รพสต.ทุกแหงมีแผนเงินบํารุงรายป โดยดูจากขอมูลยอนหลัง ๓ ป แลวดูรายรับในหมวด
สําคัญ (Fix cost, คาเสื่อม, เงินกองทุนฯ, เงินบริจาคฯลฯ) หมวดรายจายในหมวดสําคัญเชน คาจางคนงาน,
คาสาธารณูปโภค, คาวัสดุ เพื่อการควบคุม (พิจารณาจากแผน) แลวบริหารงานตามแผน รวมทั้งในการจัดซื้อ
จัดจางแตละครั้งตองเสนอมายังสาธารณสุขอําเภอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในสวนที่สามารถปรับลดไดก็
ไดใหปรับปรุงแกไข และมีการลงไปติดตามนิเทศงานปละ ๒ รอบ (การตรวจสอบภายใน) เพื่อตรวจสอบดาน
การเงิน/บัญชี/การจัดซื้อ/วัสดุคงคลัง

~ ๑๓/๑๕~

ประธาน : ในชวงนี้ตองอาศัยสาธารณสุขอําเภอ เพื่อติดตามกํากับ ในปถัดไปอาจจะไมมอบอํานาจแก ผอ.รพ
สต. เนื่องจากเดิมเปนการตอเติมที่มีแบบแปลนที่ชัดเจน จึงไดมอบอํานาจให โดยในชวงนี้จะมอบหมายใหฝาย
บริหารทั่วไปออกไปติดตามประสิทธิภาพการใชจาย และทําผลงานวิชาการในเรื่องประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน รพสต. (การควบคุมภายในและการศึกษาดานวิชาการ)
มติที่ประชุม : ใหจัดทํารางคําสั่งคณะทํางานศึกษาตนทุนทุกระดับ แลวใหหนวยบริการสงขอมูล (ผูรับผิดชอบ
หลักแตละทีม) แลวทําคําสั่งรวมในระดับจังหวัด
๔.๓ การบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
คุณกติกา : จากที่มีหนังสือดวนที่สุดแจงเรื่องการติดตามการบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง (ขยายเวลาใหถึงสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๔ จากเดิมปงบประมาณ ๒๕๕๓) โดยสามารถดูได
จาก www.pyomoph.go.th .โดยรวมแลวอําเภอตางๆมีการเบิกเงินในสัดสวนที่ต่ํา ซึ่งสสจ.ไดตั้งเปาหมายวา
ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ หนวยบริการทุกแหงตองตั้งเบิกใหเสร็จทุกแหง และ

สรุปการใชจายเงิน

งบประมาณ รพ.สต. ณ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ภาพรวมไดดังนี้
จํานวน

อําเภอ

งบ

เบิกจาย

รพ.สต. 13 แหง

เมือง

รพ.สต. 3 แหง

ภูกามยาว

รพ.สต. 7 แหง

จุน

1,732,400.00

รพ.สต. 15 แหง

เชียงคํา

2,778,000.00

รพ.สต. 3 แหง

เชียงมวน

รพ.สต. 13 แหง

ดอกคําใต

2,711,600.00

รพ.สต. 10 แหง

ปง

1,932,000.00

รพ.สต. 7 แหง

แมใจ

1,472,400.00

รพ.สต. 5 แหง

ภูซาง

1,006,000.00

WEB CAM

รพ.เชียงคํา

1,276,800.00

รวม พรบ.
รพ.สต. TKK 2555

18 แหง

WEB CAM

รพ.เชียงคํา
รวมทั้งสิ้น

3,531,600.00
699,600.00

459,600.00

คงเหลือ

รอยละ

2,258,600.00

36.05

387,700.00

44.58

1,732,400.00

-

1,427,950.00

48.60

9,600.00

97.91

1,725,723.00

985,877.00

63.64

1,259,689.00

672,311.00

65.20

953,400.00

35.25

4,200.00

99.58

1,276,800.00

-

1,273,000.00
311,900.00
1,350,050.00
450,000.00

519,000.00
1,001,800.00
-

17,600,000.00

7,891,162.00

9,708,838.00

44.84

4,443,500.00

2,197,168.00

2,246,332.00

49.45

302,400.00

-

12,257,570.00

45.15

302,400.00
22,345,900.00

~ ๑๔/๑๕~

10,088,330.00

คุณกติกา : ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจาง การตกลงราคาเพื่อเปนประโยชนในการกํากับ ติดตาม รวมถึง
บริหารจัดการดานการจัดซื้อจัดจางในหนวยบริการ ทั้งนี้สามารถ

D/L ไดจาก www.pyomoph.go.th/

ประกันสุขภาพ/บริหารกองทุน .
0

ประธาน : ใหสาธารณสุขอําเภอแตละแหงติดตามขอมูลในสวนที่ยังไมไดตั้งเบิก รวมถึงที่ตั้งเบิกมาแลวใหดู
ผลงานวาเหมาะสมกับงบประมาณหรือไมโดยถาพบความผิดพลาดขอใหดําเนินการแกไขกอนที่ทีมจังหวัดจะไป
ประเมินในพื้นที่ สําหรับวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขั้นตอนในการจัดซื้อ/ตกลงราคา ใหดูจาก

Flow

ตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ตองอาศัยความรอบรูในงานที่ทําดวย เชน การทาสี ตองรูวาราคาที่เหมาะสมควรเปน
เทาไหร ซึ่งถามีการตกลงราคาโดยกําหนดรายละเอียดงานที่ละเอียด ชัดเจน การตรวจสอบก็จะทําไดงายขึ้น
ทั้งนี้ในสวนของ สสจ. ขอใหนัดทีมฯ เพื่อเตรียมความพรอมในเรื่องวิธีการติดตาม กอนออกตรวจฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
(ไมมี)

ทีมเลขาบันทึกรายงานการประชุม

~ ๑๕/๑๕~

สรุปผลการประชุม CFO ครั้งที่ 5/2554
ลําดับ
มติ
ประเด็นติดตาม
1. - ใหคุณพรรณี จัดเวทีเพื่อใหทุกหนวยบริการ
- พื้นที่สามารถนํางบการเงินมาวิเคราะหดัชนี
สามารถจัดทําดัชนีชี้วัดทางการเงินที่จําเปนตอ
ชี้วัดทางการเงินดวยตนเองได
การบริหาร
- ใหมีการสงขอมูลใหทันเวลา (พิจารณาปจจัยที่
- ผูรับผิดชอบบัญชี สสจ.พะเยา สรุป วิเคราะห
เปนสาเหตุที่สงไมทัน โดยใหผูบริหารให
เปรียบเทียบ ขอมูลเพื่อเสนอขอมูลดัชนีที่
ความสําคัญมากขึ้นโดยแจงตอที่ประชุม กวป.
สําคัญสําหรับการบริหารตอที่ประชุม ทุก 3
และทําหนังสือแจงใหผูบริหารทราบ
เดือน
- กําหนดระยะเวลาการพัฒนา ๓ เดือน (ภายใน
- ขอใหผูบริหารใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพ
การบัญชีซึ่งตองอาศัยความรวมมือจาก
เจาหนาที่หลายฝายในหนวยงาน

ส.ค. 54) แหงสามารถนํางบการเงินมาใชใน
ระดับจังหวัดและสงขอมูลไดทันตามกําหนด

2.

- ใหจัดทํารางคําสั่งคณะทํางานศึกษาตนทุน
- ขอใหผูบริหารใหความสําคัญกับขอมูลการ
ระดับทุกระดับและใหหนวยบริการสงรายชื่อ
วิเคราะหตนทุนและการบริหารจัดการการเงิน
เพื่อทําคําสั่งระดับจังหวัด ซึ่งกําหนดใหมี
การคลังโดยใหเขารวมประชุม CFO ดวยตนเอง
ผูรับผิดชอบหลักโดยแยกทีมผูรับผิดชอบ คือ
ทุกครั้งและใหมีผูเขารวมประชุมไดตามความ
ทีมผูจัดเตรียมขอมูล, ผูวิเคราะหขอมูล, ผูนํา
เหมาะสมเชนจนท.การเงิน, ขอมูล ฯลฯ
เสนอขอมูล, ผูดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาการ
ใชประโยชน

3.

- ใหสาธารณสุขอําเภอติดตามขอมูลการใชจาย
งบประมาณ (ไทยเขมแข็ง) ใหทันตามกําหนด
และตรวจสอบหนวยบริการที่ดําเนินการไป
แลววาถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองให
ดําเนินการแกไข
และรายงานผลการ
ดําเนินงานมายังสสจ.
- งานบริหารทั่วไป สสจ.ตั้งทีมตรวจประเมิน
หนวยบริการ(การควบคุมภายใน) และ
การศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงาน
รพสต.
~ ๑๖/๑๕~

- ใหหนวยบริการทุกแหงเรงรัดการใชจายเงินตาม
โครงการไทยเขมแข็งภายในวันที่ 20 สิงหาคม
2554

~ ๑๗/๑๕~

