
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ และการอภิบาลระบบสขุภาพที่มีคุณภาพ ธรรมาภิบาล  
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การจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ ปี 2562 

ยุทธศาสตร์   

กลยุทธ ์

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล Governance  Excellence 
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
 
                                                                                
  
  
สร้างและพัฒนากลไกด้านการเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพให้มี  
S  A  F  E  คือ 
Sustainability :  มีความยั่งยืน  
Adequacy : ความเพียงพอ  
Fairness : มีความเป็นธรรม 
Efficiency : มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีระบบเฝ้าระวังติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 



แผนพัฒนาการบริหารด้านการเงินและการคลัง (Chief Financial Officer) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2562  

ที่ โครงการ/กิจกรรมหลกั 
 รวม

งบประมาณ
โครงการ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
เบิกจ่าย 

แหล่ง
งบ 

หมายเหต ุ

1 
 โครงการประชุมคณะกรรมการ ด้านการเงินการคลัง (CFO) 
ระดับเขต เขต 9 

        97,800  
กลุ่มบริหารการเงินและการ
คลัง  สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 

สสจ.
นครราชสีมา 

งบเขต 
งบตั้งไว้
กอง 
กลางเขต 

2 
 โครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินหลักประกัน  สุขภาพถ้วนหน้า (UC)  เขตสุขภาพท่ี 9 

  
 -  

งบจาก สปสช. 
599,600 

งบจาก  
สปสช 

  

3 
 การพัฒนาการจัดท าต้นทุนบริการ (Unit  Cost)ส าหรับของ
คลินิกหมอครอบครัว  (PCC)       175,400  

กลุ่มบริหารการเงินและการ
คลัง  สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 

สสจ.
นครราชสีมา งบเขต 

  

4 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีหน้าใหม่ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขเขตสขุภาพท่ี 9  

      169,400  
กลุ่มบริหารการเงินและการ
คลัง  สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 

 สสจ.
นครราชสีมา 

งบเขต   

5  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบคุณภาพบัญชี ระดับเขต 
(Auditor)  เขตสขุภาพท่ี 9  

      159,800  
กลุ่มบริหารการเงินและการ
คลัง  สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 

สสจ.
นครราชสีมา 

งบเขต   

6 
 โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเคร่ือข่ายประชาคมอาเซียนด้าน
สาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) 
ในการจัดบริการที่เป็นมิตร  เขตสุขภาพท่ี 9 

      111,450  
กลุ่มบริหารการเงินและการ
คลัง  สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 

สสจ.
นครราชสีมา 

งบเขต 
  

7 โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดท าต้นทุนผลผลิต (Unit 
Cost) ของหน่วยบริการในเขตสขุภาพท่ี 9 ปีงบประมาณ 2562 

        98,120  
กลุ่มบริหารการเงินและการ
คลัง  สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 

สสจ.
นครราชสีมา 

งบเขต   

รวมงบประมาณ     811,970  แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน 



1.โครงการประชุมคณะกรรมการ ด้านการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เขต 9 

ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละของการประชุมคณะกรรมการ ด าเนินงานบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
(CFO) ไตรมาสละครัง้ ร้อยละ 100 

กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินงานบริหารจัดการด้านการเงินการคลงั 

กลุ่มเป้าหมาย
ด าเนินการ :  

คณะกรรมการ CFO ระดับเขต 9  จ านวน 25 คน 
คณะกรรมการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จ านวน 25 คน 
คณะกรรมการ ITA  จ านวน 21 คน 
คณะกรรมการด าเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

การประชุมคณะกรรมการ ด าเนินงานบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (CFO)  
อย่างน้อยไตรมาสละครัง้ 

งบประมาณ   97,800  (ค่าอาหาร) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานบรหิารจัดการด้านการเงินการคลงั (CFO)  



2. โครงการตรวจสอบคณุภาพขอ้มูลบญัชแีละการตรวจสอบการใชจ้า่ยเงินหลกัประกนั

สุขภาพถว้นหนา้ (UC)  เขตสุขภาพที ่9  ปี 2562 

ตัวชี้วัดโครงการ  1.ร้อยละ 25 (รพ. 22 แห่ง ) ของหน่วยบริการ ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน UC 

2. ร้อยละ 100 (รพ. 4 แห่ง) ของโรงพยาบาลเป้าหมายได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
บัญชีที่ได้มาตรฐาน 

กิจกรรม  1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน UC จ านวน 22 แห่ง  
2. การตรวจคุณภาพบัญชีจ านวน 4 แหง่โดยคณะผู้ตรวจสอบระดับเขต 

กลุ่มเป้าหมาย
ด าเนินการ  

1. รพ. 22 แห่ง ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน UC 
2. รพ. 4 แห่ง ตรวจสอบคุณภาพบัญชี 

ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ 2 ถึง  3 

งบประมาณ  งบจาก สปสช.เขต 9 จ านวน 599,600 บาท  
(ค่าอาหาร/ที่พัก/เบี้ยงเลี้ยง/ค่าพาหนะ) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (UC)  เขตสุขภาพที่ 9 



3. การพัฒนาการจัดท าต้นทุนบริการ (Unit  Cost) ส าหรับของคลีนิกหมอครอบครัว (PCC) 
(ต่อเนื่องจาก ปี 2561) 

ตัวชี้วัดโครงการ   PCC มีการน าข้อมูลต้นทุนบริการ (Unit Cost) ไปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม  อบรมจัดท าต้นทุนบริการ (Unit  Cost) ส าหรับของคลนีิกหมอครอบครัว (PCC) 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบการจัดท าต้นทุน  PCC ทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน / สสจ.แห่งละ 2 คน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ 2  (3 วัน ) 

งบประมาณ  175,400 (ค่าอาหาร /ค่าวัสดุ เอกสาร /ค่าคู่มือ ) 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อให้หน่วยบรกิารมีการจัดท าต้นทุนผลผลิต  และใช้ข้อมูลต้นทุนในการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานการจัดท าต้นทนุผลผลิตมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดท า
ต้นทุนผลผลิต ตามแนวทางที่ก าหนดได ้



4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีหน้าใหม่ในหน่วยบริการสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 9 

ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละของนักบญัชีหน้าใหม่ผ่านการอบรมร้อยละ 95  

กิจกรรม  อบรมให้ความรู้นักบัญชีหน้าใหม่ 

กลุ่มเป้าหมายด าเนินการ  นักบัญชหีน้าใหม่ ในเขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 100 คน  

ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ 2  (2 วัน) 

งบประมาณ   169,400 (ค่าอหาร /ค่าตอบแทนวิทยากร 
 /ค่าวัสดุ เอกสาร  ) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบัญชีหน้าใหม ่ในหน่วยบริการสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 9 



5. โครงการพฒันาศักยภาพผู้ตรวจสอบคณุภาพบัญชรีะดับเขต (Auditor)  
เขตสุขภาพที่ 9 

ตัวชี้วัดโครงการ  ร้อยละของคณะผู้ตรวจสอบระดับเขต เขตสุขภาพที่  9 ผา่นการอบรมร้อยละ 90 

กิจกรรม  อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ คุณภาพบัญชี (Auditor) ระดบัเขต 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ท าหน้าที่ ตรวจสอบ คุณภาพบัญชี (Auditor) ระดับเขต 

ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ 2  (2 วัน) 

งบประมาณ  159,800  (ค่าอาหาร /ค่าตอบแทนวิทยากร /ค่าวัสดุ เอกสาร  ) 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ (Auditor) ระดับเขต  
2. เพื่อผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ (Auditor) ระดับเขต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ระหวา่งเครือข่ายและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 



6.โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเครื่อข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข 
(ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ศบต. เขตสุขภาพที่ 9 

ตัวชี้วัดโครงการ  1.ร้อยละ ศคอส. และ ศบต . ผ่านเกณฑ์การประเมิน SIM III ระดับ 2 ร้อยละ 100 
2.ร้อยละ ศคอส. และ ศบต . ผ่านเกณฑ์การประเมิน SIM III ระดับ 3 ร้อยละ 25 

กิจกรรม  1. การเยี่ยมเสริมพลัง / ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานศูนยป์ระสานงาน
เครื่อข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนยบ์ริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ ศบต.ระดับจังหวัด 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ศคอส. ทุกแห่ง  / ศบต. จังหวัดละ 1 แห่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ 2  ( 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ) 

งบประมาณ   111,450 บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าพาหนะ/ค่าอาหาร) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามการด าเนินงานศนูย์ประสานงานเครื่อข่ายประชาคมอาเซียนด้าน
สาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) ในการจัดบริการ
ที่เปน็มิตร เขตสุขภาพที่ 9 



7. โครงการพฒันาเสริมสร้างศักยภาพการจัดท า 
ต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 

ตัวชี้วัดโครงการ  1. คณะกรรมการการจัดท าต้นทุนผลผลิตของหน่วยบรกิาร เขตสุขภาพที่ 9 ได้รับ 
การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดท าต้นทนุหน่วยบริการ ร้อยละ 100 
2. หน่วยบริการทุกแห่งได้รับคู่มือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีต้นทุน 

กิจกรรม  1. อบรมคณะกรรมการการจัดท าต้นทุนผลผลิตของหนว่ยบริการ เขตสุขภาพที่ 9  
2.จัดท าคู่มือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีต้นทุน 

กลุ่มเป้าหมาย คณะท างานการจัดท าต้นทุนผลผลิต (Unit Cost) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 

ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ 2  ( 2 วัน ) 

งบประมาณ   98,120 บาท (ค่าอาหาร/ ค่าตอบแทนวทิยากร/ค่าจัดท าคู่มือ/ค่าวัสดุ เอกสาร) 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดท าต้นทุนผลผลิตของ 
หน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ 9  
2. เพื่อจัดท าคู่มือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีต้นทุน ปี 2562 




