
การด าเนินงานบริหารเขตสุขภาพที่ 9 ของ Chief CFO 

1.  สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 9 
2.  รายงานความก้าวหน้าโครงการคัดเลือกผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหารการเงิน 
     และการคลัง (Bright Spot)เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ  2562 
3.  รายงานความก้าวหน้าโครงการตรวจสอบคุณภาพบัญชีและการใช้จ่ายเงิน UC เขต 9 
4.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบแรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการด้านการสร้าง 
    หลักประกันสุขภาพ 

โดย   นพ.สินชัย  ตันติรัตนานนท ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

สสจ.สุรินทร์ 



1. วิกฤตการเงินระดับ 7 ไตรมาส 1/2562  



2.  การด าเนินงานคัดเลือกผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินและการคลัง (Bright Spot)เขตสุขภาพที่ 9 

ปีงบประมาณ  2562 



วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบ
บริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
2.  เพื่อคัดเลือกคัดเลือกหน่วยบริการที่มี
ผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง(Bright Spot) 
ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

การคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานเด่น 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง (Bright Spot)  

กลวิธีด าเนินการ 
รอบที่ 1 คัดเลือกหน่วยบริการจาก
จ านวน 20 แห่ง เข้ารอบ 10 แห่ง
เรียงตามล าดับคะแนน  
รอบที่ 2 ลงพื้นที่จริง เฉพาะล าดับ
ที่ 1 – 5 
รอบที่ 3 คัดเลือกผลงานเด่น 
Bright Spot ในเวที Financial 
Forum RH9 Show 
 



ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

รางวัล 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 
1 จังหวัดส่งชื่อผลงานที่ผา่นการคัดเลือกไปยังเขตสุขภาพที่ 9  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
2 ส่งผลงานไปยังส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 30 เมษายน 2562 
3 ด าเนินการคัดเลือก รอบที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
4 คณะกรรมการลงประเมินพื้นที่จริง เฉพาะล าดับที่ 1-5 สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ค. 62 

5 จัดเวที Financial Forum RH9 Show และประกาศรางวัลชนะเลิศ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 

รางวัล 
จ านวน 
(รางวัล) 

เงินรางวัล รวมเงินรางวัล 

อันดับ 1 1 3,000,000.-บาท 3,000,000.-บาท 
อันดับ 2 1 2,000,000.-บาท   2,000,000.-บาท   
อันดับ 3 1 1,000,000.-บาท   1,000,000.-บาท   
อันดับ 4 1 650,000.-บาท   650,000.-บาท   
อันดับ 5 1 550,000.-บาท   550,000.-บาท   
อันดับที่ 6 - 10 5 400,000.-บาท   2,000,000.-บาท   
อันดับที่ 11 - 20 10 30,000.- บาท 300,000.- บาท 
  20 9,500,000.-บาท 



เกณฑ์การให้คะแนน 



คณะกรรมการคดัเลือกผลงานเด่น (Bright Spot)  



จังหวัด โรงพยาบาล ชื่อผลงาน 

ชัยภูมิ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตาสว่างทั่วทิศ ด้วยจิตไร้รอยต่อ 

รพ.บ าเหน็จณรงค์ บ าเหน็จณรงค์ร่วมใจห่างไกลระดับ 7 

รพ.คอนสาร ตุ้มโฮมฮักแพงไทคอนสาร 6.0 

รพ.คอนสวรรค์ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสู่โรงพยาบาลคุณภาพสู่คุณธรรม 

รพ.ภักดีชุมพล โรงพยาบาลพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สู่ Smart Hospital 

นครราชสีมา รพ.บัวลาย บริหารงานเงินแบบ 3 ห่วง 

รพ.พระทองค า เดินทั้งกระดานไปพร้อมกัน 

รพ.วังน้ าเขียว Smile Financial 

รพ.ห้วยแถลง Empowerment team 

รพ.บัวใหญ่ Smart Money 

รายช่ือหน่วยบริการส่งผลงานเด่น Bright Spot 



รายช่ือหน่วยบริการส่งผลงานเด่น Bright Spot 

จังหวัด โรงพยาบาล ชื่อผลงาน 

สุรินทร์ รพ.รัตนบุรี Smart Team for Smart Financial 

รพ.สนม การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่าย (7-2-0) 

รพ.สังขะ ฟ้าใหมไ่ฟแนนเชี่ยล (Sangkha Fhamai Financial) 

รพ.ศีขรภูมิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

รพ.พนมดงรัก Phanomdongrak Accounting Management 

บุรีรัมย ์ รพ.นาโพธิ์ แผนเพื่ออยู่รอดโรงพยาบาลนาโพธิ์ ปี2551 - 2561 

รพ.โนนดินแดง 5G SMART hospital 

รพ.บ้านกรวด BKH Smart Financial 

รพ.พุทไธสง Smart Puttisong 

รพ.ห้วยราช Huai rat breaking2 ผ่าความคิด พลิกวิกฤตการเงิน 



3.  โครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชี 
และการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 



ก าหนดการตรวจสอบคุณภาพบัญชี 

หน่วยบริการรับตรวจ ระยะเวลา 2 - 3 วัน 

1. โรงพยาบาลคูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 21-22 มีนาคม 2562 

2. โรงพยาบาลเสิงสาง จ.นครราชสีมา 25-26 มีนาคม 2562 

3. โรงพยาบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 24-26 เมษายน 2562 

4. โรงพยาบาลภูเขียวฯ จ.ชัยภูมิ 21-23 พฤษภาคม 2562 

 หมายเหตุ  หน่วยบริการที่ได้รับตรวจคุณภาพบัญชี ทั้ง 4 แห่ง 
               จะได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน UC ด้วย 



การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  

จ.นครราชสีมา  จ.บุรีรัมย์  จ.สุรินทร ์  จ.ชัยภูม ิ
1. รพ.โชคชัย 1. รพ.บ้านกรวด 1. รพ.กาบเชิง    1. รพ.บ าเหน็จณรงค ์
2. รพ.โนนไทย 2. รพ.ละหานทราย 2. รพ.พนมดงรัก     2. รพ.คอนสาร 
3. รพ.จักราช 3. รพ.เฉลิมพระเกียรติ 3. รพ.ท่าตูม 3. รพ.เกษตรสมบูรณ์ 
4. รพ.ประทาย 4. รพ.พุทไธสง 4. รพ.ศรีณรงค ์ 4. รพ.จัตุรัส 
5. รพ.ชุมพวง 5. รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 5. รพ.สนม 5. รพ.ซับใหญ ่
6. รพ.โนนสูง 6. รพ.ช านิ 
7. รพ.แก้งสนามนาง 
8. รพ.วังน้ าเขียว 

8 6 5 5 

รวมทัง้ส้ิน   24  แห่ง 

เริ่มออกตรวจสอบ  
27 กุมภาพันธ์ 

2562 ถึง  
28 พฤษภาคม 

2562 



1. ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

2. การใช้จ่ายเงินหมวดค่าใช้จ่ายประจ าของหน่วยบริการ 

3. การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

4. การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับ 

   ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 



4. โครงการพัฒนาศกัยภาพการสรา้งหลกัประกนัสขุภาพส าหรบัผูร้บัผดิชอบ 
การใหบ้ริการดา้นสุขภาพแกแ่รงงานตา่งดา้ว และการคา้มนษุย ์ 

เขตสขุภาพที่ 9 

วัตถปุระสงค ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างหลักประกันสุขภาพ ส าหรับผู้รับผิดชอบ 
                การให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว 
 
กลุ่มเปา้หมาย 125 คน ประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานแรงานต่างด้าว จากสังกัด 
      สธ. (สสจ./รพศ./รพท./รพช.) และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
  
ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  8 มีนาคม 2562 
 
สถานทีด่ าเนนิการ    โรงแรมปัญจดารา อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
งบประมาณ  สนับสนุนการด าเนินงานแผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
     และการค้ามนุษย์ ปี 2562 จ านวนเงิน  119,800 บาท 




