
แผนพฒันาการบริหารด้านการเงินและการคลงั  
(Chief Financial Officer) เขตสุขภาพที ่9 

ปีงบประมาณ 2561 



ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 

โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้
มีประสิทธิภำพ ด้ำนกำรเงินกำรคลัง (CFO) ระดับเขต เขต 9  
วัตถุประสงค์  
      เพ่ือพัฒนำด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง (CFO) ระดับเขต  
กลุ่มเป้ำหมำย 

     คกก. CFO เขต 9 , คกก. ซื้อยำร่วมเขต , คกก.ซื้อร่วมเวชภัณฑ์มิใช่ยำ , คกก.
ตรวจสอบคุณภำพบัญชี , คกก.พัฒนำต้นทุนต่อหน่วยระดับเขต 
กิจกรรมด ำเนินกำร 
       ประชุมคณะกรรมกำร ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ไตรมำส  
ละ 1 ครั้ง กลุ่มเป้ำหมำย 
งบประมำณ  207,400 บำท 



ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เขต
สุขภำพที่  9 
วัตถุประสงค์  
      เพ่ือพัฒนำพัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐระดับเขต  
กลุ่มเป้ำหมำย 
    บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ในเขต
สุขภำพที่ 9 จ ำนวน 150 คน 
กิจกรรมด ำเนินกำร 
    อบรมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
ระดับเขต  
งบประมำณ  92,700 บำท 



ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 9 

โครงกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรด้ำนกำรเงินและกำรคลัง (Chief Financial 
Officer) เขตสุขภำพที่ 9 
วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือสรุปผลด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับเขต  
    2. เพ่ือจัดท ำแผนสำธำรณสุขด้ำนกำรบริหำรด้ำนกำรเงินและกำรคลัง (Chief 
Financial Officer) เขตสุขภำพที่ 9 ปีต่อไป 
กลุ่มเป้ำหมำย 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับเขต จ ำนวน 100 คน 
กิจกรรมด ำเนินกำร 
    ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ระดับเขต 
งบประมำณ  198,100 บำท 



จังหวดันครราชสีมา 

แผนกำรด ำเนินงำน  
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะบุคลำกรในกำรน ำข้อมูลต้นทุนบริกำร(Unit 
Cost)ไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกรของหน่วยบริกำร ปี 2561 

 - ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำกำรจัดท ำต้นทุนบริกำร(Unit Cost) เขตสุขภำพท่ี 9  
จ ำนวน 2 ครั้ง 

  - อบรมพัฒนำศักยภำพและทักษะบุคลำกรในกำรน ำข้อมูลต้นทุนบริกำร(Unit 
Cost)ไปใช้ประโยชนใ์นกำรบริหำรทรัพยำกร 

  - กลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริหำร รพ. / ผู้จัดกำรศูนย์ต้นทุน / CFO หน่วยบริกำร 89 
แห่ง ๆ ละ 2 คน / สสจ.แห่งละ 2 คน /ผู้จัดอบรม 14 คน  รวม 200 คน 
จ ำนวน 1 วัน 



   

ขั้นตอนกำรจัดท ำต้นทุนบริกำร (Unit Cost)ของหน่วยบริกำร 

ขอ้มลูบญัชงีบการเงนิ GL ขอ้มลูการกระจาย ขอ้มลูบรกิาร HospXP 

โปรแกรมตรวจสอบบญัชี

ตน้ทนุ (AI) 

ขอ้มลูบญัชงีบการเงนิ GL 
สง่กระทรวงทกุเดอืน 

โปรแกรมจดัท าตน้ทนุ 
Korat Cost 

โปรแกรม 
Reg9CostAnalysis 

ระบบinternet 
 

รายงานการวเิคราะห์
ตน้ทนุ(Unit Cost) 



ผลการด าเนินงาน 
รำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลต้นทุนของโปรแกรม Reg9CostAnalysis ระบบinternet 

       ประกอบด้วย 
 - ข้อมูลโรงพยำบำล และกำรให้บริกำร 
 - ต้นทุนรวม และโครงสร้ำงต้นทุน 
 - ต้นทุนทำงตรง และต้นทุนทำงอ้อม 
 - ต้นทุนบริกำรต่อหน่วย 
 - ต้นทุนบริกำรต่อหน่วย ตำมสิทธิรักษำพยำบำล 
 - อัตรำกำรชดเชยค่ำรักษำพยำบำลของสิทธิ UC (Re-imbursement) 
 - ต้นทุนของศูนย์ต้นทุน Lab, X-ray, Pharmacy และ Dent 
 - อัตรำส่วนต้นทุนต่อรำคำค่ำบริกำร (Cost to Charge Ratio: CCR) 
 - ต้นทุนบริกำรต่อหน่วยรำยโรค 
 - ต้นทุนค่ำยำ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ วัสดุกำรแพทย์ และวัสดุวิทยำศำสตร์ ต่อ OP 



ผลการด าเนินงาน 
    ให้ รพ. ทุกแห่ง จดัท ำรำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลต้นทุน(UnitCost)และแผนงำนกำรน ำข้อมูล
ต้นทุนบริกำร ไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรทรัพยำกร ของโรงพยำบำล   

 โดยมอบภำรกิจให้ รพ. ทุกแห่ง ด ำเนนิกำรวิเครำะห์ข้อมูลต้นทุน หำ Cost Driver และ จัดท ำ
แผนงำน แก้ไขปรบัปรงุประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในกำรต้นทุนบริกำร 

      งบประมำณ  191,100 บำท 



จังหวดัชัยภูม ิ
 แผนปฎิบัติกำรแก้ไขปัญหำ ปีงบประมำณ 2561 

โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพรำยงำนกำรเงิน เขตสุขภำพที่ 9 
ตัวชี้วัดโครงกำร 
       ร้อยละ ของหน่วยบริการประสบปัญหาทางการเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 8 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 1 .เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ./นกับัญชีการเงิน ของเขต และผู้แทน
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดละ 2 คน) 
 2. นักบัญชกีารเงินของเขตและผู้แทน รพ.ในเขตสุขภาพที่ 9 ทั้ง 4 จังหวัด  
(จังหวัดละ 5 คน) 
 3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ./นกับัญชีการเงินของเขตและ 
โรงพยาบาลใน เขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดละ 5 คน) 
งบประมำณ ทั้งหมด 90,600  บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ สสจ.ชัยภูม ิ



จงัหวดัสุรินทร์ 

แผนงานโครงการพฒันาการด าเนินการควบคุมภายใน 

กิจกรรม : อบรมฟื้นฟูควำมรู้ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 

กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้รับผิดชอบงำนควบคุมภำยใน 
 กำรเงิน บัญชี และพัสดุ 120 คน 
ค่ำอำหำร 162,000 บำท 
ค่ำใช้จ่ำยวิทยำกร 21,600 บำท 
ค่ำเช่ำห้องประชุม 18,000 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 12,000 บำท 

รวมทั้งสิ้น 

213,600 บำท 



โครงการตรวจสอบคุณภาพบญัชีเขตสุขภาพที ่ 9 
วตัถุประสงค์  
 1.เพ่ือพฒันาคุณภาพบญัชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที ่ 9 
  2. พฒันาศักยภาพบุคลากรตรวจสอบภายในระดบัเขต ให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของกรมบญัชีกลาง  
 กจิกรรมด าเนินการ 
 1. ตรวจสอบคุณภาพบญัชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที ่ 9 
 2. อบรมบุคลากรตรวจสอบภายใน ระดบัเขตเพ่ือให้มกีารพฒันาปรับปรุงการปฏิบตังิานให้ได้

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง  
กลุ่มเป้าหมาย 
    1. ตรวจสอบเป้าหมายจังหวดัละ 2 รพ. รวมทั้งหมด 8 รพ. ใช้เวลาตรวจ รพ.ละ 2 วนั 
   2. อบรม คกก.ตรวจสอบภายในระดับเขต  ทั้งหมด 40 คน 
งบประมาณ 
 534,400 บาท 

 



สรุป แผนพัฒนำกำรบรหิำรด้ำนกำรเงินและกำรคลัง (Chief Financial 
Officer) เขตสุขภำพที่ 9 ปงีบประมำณ 2561 

ที่ ยุทธศำสตร ์ โครงกำร/กิจกรรมหลกั 
รวมงบประมำณ

โครงกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงำน
เบิกจ่ำย 

1 
ยุทธศำสตร์ที่ 

1 

โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรให้มี
ประสิทธภิำพ ด้ำนกำรเงนิกำรคลัง (CFO) ระดับ
เขต เขต 9 

              
207,400  

กลุม่งำนบริหำรกำรเงิน
กำรคลัง  สนง.เขตสุขภำพ
ที่ 9 

สสจ.
นครรำชสีมำ 

2 
ยุทธศำสตร์ที่ 

1 
โครงกำรพฒันำศักยภำพบุคลำกรกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เขตสุขภำพที่ 9 

               
92,700  

กลุม่งำนบริหำรกำรเงิน
กำรคลัง  สนง.เขตสุขภำพ
ที่ 9 

สสจ.
นครรำชสีมำ 

3 
ยุทธศำสตร์ที่ 

1 

โครงกำรสรุปผลกำรด ำเนนิงำนกำรบริหำรด้ำน 
กำรเงินและกำรคลัง (Chief Financial 
Officer) เขตสุขภำพที่ 9 

              
198,100  

กลุม่งำนบริหำรกำรเงิน
กำรคลัง  สนง.เขตสุขภำพ
ที่ 9 

สสจ.
นครรำชสีมำ 

4 
ยุทธศำสตร์ที่ 

1 

โครงกำรพฒันำศักยภำพและทักษะบุคลำกรใน
กำรน ำข้อมูลต้นทุนบริกำร(UnitCost)ไปใช้
ประโยชน์ในกำรบรหิำรทรัพยำกรของหน่ว
บริกำร 
 

              
191,100  

 กลุ่มงำนประกันสุขภำพ  
สสจ.นครรำชสมีำ  สสจ.

นครรำชสีมำ 



สรุป  แผนพฒันำกำรบริหำรด้ำนกำรเงนิและกำรคลัง (Chief Financial 
Officer) เขตสุขภำพที่ 9 ปงีบประมำณ 2561 ต่อ 

5 ยุทธศำสตร์ที่ 1 
โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพ
รำยงำนกำรเงินเขตสุขภำพที่ 
9  

               
90,600  

กลุ่มงำนประกัน
สุขภำพ  
สสจ.ชัยภูม ิ

สสจ.ชัยภูม ิ
  

 
6 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
โครงกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำร
ควบคุมภำยในระดับเขต  
เขตสุขภำพที่ 9 

                
    213,600  กลุ่มงำนประกัน

สุขภำพ  
สสจ.สุรินทร ์

สสจ.สุรินทร ์

  

7 ยุทธศำสตร์ที่ 1 
โครงกำรตรวจสอบคุณภำพ
บัญชีเขตสุขภำพที ่ 9 

              
534,400  

กลุ่มงำนประกัน
สุขภำพ  
สสจ.บุรีรัมย ์

สสจ.บุรีรัมย ์
  

รวมงบประมำณ  1,530,900    


