สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ คปสอ........เถิน...... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ
.08040๑

UC
21,600

.08040๒
โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพ อาเภอเถิน .08040๓

191,280
518,600

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกากับติดตามด้านการเงินการคลัง อ.เถิน

โครงการ Business Continuity Plan ของโรงพยาบาลเถิน

งบประมาณ
สปสช.
สสจ.

PPA งบ อื่นๆ

รวมงบประมาณ
(บาท)

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ 2564
คปสอ..................เถิน................... อาเภอ................เถิน.....................จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence )
ประเด็น/งาน:
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวชี้วัด (KPI)
ไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงินในระดับ 5-7
ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 0
วิเคราะห์สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์การเงินการคลังปี 2563 อยู่ในระดับ 1C /เปรียบเทียบค่ากลาง HGR ไม่เกิน / Unit Cost ของทัง้ OP และ IP ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน
ผลประเมิน 5 มิติ ร้อยละ 90.56 (มิติด้านการเงิน =92.73 มิติด้านจัมิดตเก็ิด้าบนงบการเงิ
รายได้ฯ=65.22
น=94.87 มิติด้านบริหารพัสดุ =91.43 ด้านควบคุมภายในฯ=100
ลาดับ
ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ พืน
้ ทีด่ าเนินการ
ผลผลิตของ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ผู้รับ
จานวน
โครงการ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
ผิดชอบ
รหัสโครงการ.........080401
1 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการกากับติดตามด้านการเงินการคลัง อ.เถิน
มีคณะกรรมการ CFO/
กิจกรรมที1่ . ทบทวนคณะกรรมการบริหารด้านการเงิน
20 คน คปสอ.
ตค. 63
ปิยะพร/
มีกระบวนการทางาน
การคลัง (CFO )ระดับอาเภอ
เถิน
ประยูร
รายละเอียดกิจกรรม
1.1 กาหนดบทบาทหน้าที่ - วางแผนทางการเงิน/แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างแผนเงินบารุง/แผนการเงินการคลัง(Planfin) /
พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการและกากับติดตามสถานการณ์
การเงินการคลังของหน่วยบริการ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
1.2ประชุม คณะกรรมการ CFO 12 ครั้ง/ปี /สรุปประชุมส่งจังหวัด 20 คน
ทุกวันที่ 2 ของเดือน

ดาเนินการประชุม
ตามแผนมีรายงาน
การประชุม

อาหารว่าง uc
25x20x12
=6000 บ

ตค.63
-กย.64

ปิยะพร
/ประยูร

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/

พืน้ ทีด่ าเนินการ

จานวน
กิจกรรมที2่ .การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ
2.1 บริหารและจัดการเงินรูปแบบ One Province One Hospital)
- จัดทาแผน Planfin ต้นปีงบประมาณ กลางปี
กันเงิน 90: 10
- จัดทาแผนและบริหารงบค่าเสื่อม 100% จาก 70,20,10%
- บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ ให้เป็นไป
ตามแผนและผล
- จัดทาแผนรับ-จ่ายเงินบารุง รพ.
- จัดทาแผน Fix cost และจัดทาแผนรับ-จ่ายเงินบารุง รพ.สต.
กิจกรรมที3่ .การพัฒนาคุณภาพบัญชี
3.1 โรงพยาบาลเป็น center การจัดทาบัญชีของอาเภอ
3.2 ตรวจสอบคุณภาพบัญชีก่อนส่งงบทดลอง(รพ.ทุกเดือน
รพ.สต.ทุกไตรมาส)

1

รพ.เถิน

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)

1 แผน

ตค.63

ผู้รับ
ผิดชอบ

ปิยะพร/ประยูร
ทิพย์ญาวรรณ

19
19
1
18

รพ.เถิน/
รพ.สต.
รพ.เถิน/
รพ.สต.
รพ.เถิน
รพ.สต.

1 แผน

ตค.63

19 แห่ง

-มีค64

1 แผน
18 แผน

ตค.63
ตค.63

เกสร

1
19

รพ.เถิน
รพ.เถิน/
รพ.สต.

1 แห่ง
19 แห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64 วราลักษณ์
ต.ค.63-ก.ย.64 ทิพย์ญาวรรณ

3.3 ส่งงบทดลองทันเวลาทุกเดือน (รพ.วันที่ 10 ,รพ.สต.วันที่ 25)

19

รพ.เถิน/รพ.สต.

19 แห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64

3.4 สอบทานระบบบัญชีและการเงิน ตรวจสอบภายในและควบคุม

19

รพ.เถิน/รพ.สต.

19 แห่ง

ต.ค.63-ก.ย.64

เกสร

ภายในทุกหน่วยบริการ 1ครั้ง/ปี
3.5. ประชุมตรวจสอบ/วิเคราะห์ การจัดทาระบบงานการเงิน รพ.สต.

30 คน สสอ/รพ.สต.
/4 ครั้ง

ค่าอาหาร uc
/อาหารว่าง
130x30x4

ธค63
,มีค.,
มิย.

ประยูร/เกสร

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/

พืน้ ทีด่ าเนินการ

จานวน

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
= 15,600 บ
กย.64

ผู้รับ

งบประมาณ (บาท)

ผิดชอบ

4. พัฒนาศักยภาพทีมบริหารด้านการเงินการคัง
4.1 พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง
"ทักษะการจัดการยุค 4.0"
- หลักสูตรด้านการบริหารการเงินการคลัง
4.2ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนทางการเงินและการจัดเก็บ
รายได้ทมี่ ีคุณภาพ
4.3 ใช้โปรแกรมการบริหารจัดการลูกหนี้ RCM (Receive
Claim Management) อย่างเต็มรูปแบบ
พัฒนาเรื่องการติดตามข้อมูลการ Claim ผ่านโปรแกรม RCM
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรม RCM ร่วมกับรพ.สบปราบ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.1 จัดรูปแบบบริการร่วม A & M2,M2 & F2 ให้สอดคล้องกับ
Service Plan เช่น การจัดบริการ ส่งต่อ ยา ฯลฯ
5.2 ทีม MRA ดาเนินการ Audit Chart & สุ่มก่อน Claim
ทุก 1-3 เดือน
5.3มีการจัดบริการ Center Logistic และคงคลัง 1.5 เดือน
5.4 ศูนย์จัดเก็บรายได้มีระบบตรวจสอบสิทธิ Claim ครบและ
ทันเวลาภายใน 30 วัน ทีม่ ีทะเบียนคุมลูกหนีท้ กุ สิทธิ

10

คปสอ.เถิน

1
5

รพ.เถิน
รพ.เถิน

10 คน

เบิกตามค่าใช้สอยฯ ต.ค.63-ก.ย.64ทิพย์ญาวรรณ/
วราลักษณ์
- ต่อยอดการพัฒนาร่วม สสจ.
มีความรู้ในด้านการ
เบิกตามค่าใช้สอยฯ พค.64 นฤนาท
บริหารการเงินการคลัง เบิกตามค่าใช้สอยฯ ต.ค.63-ก.ย.64

1

- ต่อยอดการพัฒนาร่วม สสจ.
รพ.เถิน
- ใช้ RCM. ครบทุกจุดบริการ 100%
สามารถจัดระบบข้อมูลมีประสิทธิภาพ
รพ.เถิน
มากขึน้

5

รพ.สบปราบ

1

รพ.เถิน

1 แห่ง

ต.ค.63-ก.ย.63นฤนาท/ธัญลักษณ์

1

รพ.เถิน

1 ทีม

ต.ค.63-ก.ย.64วิเศษลักษณ์/เด่นเดือน

4

รพ.เถิน

คงคลัง<60 วัน

รพ.เถิน

Claim ครบทุกสิทธิ
100% ,sent date
100%

1

1

เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้เพิม่ มากขึน้

ต.ค.63-ก.ย.64นฤนาท/นนธภพ

กพ.64

นฤนาท/นนธภพ

ต.ค.63-ก.ย.64นารี
ต.ค.63-ก.ย.64วิเศษลักษณ์
/เด่นเดือน

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/

พืน้ ทีด่ าเนินการ

จานวน
การทวนสอบลูกหนี้ ติดตามการชาระหนี้
5.5 รับรู้รายได้ทกุ สิทธิ & เงื่อนไขของการจ่ายเงิน โดยรับรู้รายได้ทรี่ พ.ได้ร12
ับในครั้ง รพ.เถิน
แต่ละงวดช่วงเวลาทีไ่ ด้รับเงิน ประสานการเงิน และนาเสนอ ผู้บริหารทุกสัปดาห์
5.6 ประสาน CM รายโรคตรวจสอบข้อมูลบริการให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
1 รพ.เถิน
ทันเวลา และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพือ่ การพัฒนาต่อเนือ่ ง
5.7 การเพิม่ รายได้ในส่วนอื่นๆ บูรณาการร่วมกับแผน BCP ของ รพ.

1

รพ.เถิน

ผลผลิตของ
โครงการ
รับรู้รายได้
ได้ครบถ้วน
CM รับรู้และดาเนินการ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ

ผู้รับ

งบประมาณ (บาท)

-

-

ผิดชอบ

ตค.-กย.64 วิเศษลักษณ์
/เด่นเดือน

ต.ค.63-ก.ย.64วิเศษลักษณ์
/เด่นเดือน

มีรายได้เพิม่ มากขึน้

ต.ค.63-ก.ย.64

นฤนาท/อภิวัน/ปิยะพร
ทิพย์ญาวรรณ

6. ติดตาม กากับ และประเมินผล
6.1 เปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดาเนินงานทุกเดือน
กรณีเกินแผนให้ขออนุมัติ นพ.สสจ.ปรับแผนดาเนินการ
6.2 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจากเครือ่ งมือทางการเงิน
- ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus efficiency) ทุกเดือน
- ต้นทุนผู้ปว้ ยนอก & ผู้ปว่ ยใน (Unit cost) เทียบกับกลุ่ม รพ.
เดียวกัน
- ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Score) กลุ่ม 4-7
- ศักยภาพการให้บริการผู้ปว่ ยใน (CMI อัตราครองเตียง)
- HGR เปรียบเทียบกลุ่ม รพ.เดียวกัน ได้แก่ ผลผลิต LC & MC
(ค่ายา Lab เวชภัณฑ์)
- ผลประเมิน New TPS กระบวนการและผลดาเนินงาน <13
คะแนน
- ตรวจสอบงบการเงินเบือ้ งต้น

/วราลักษณ์

2

รพ.เถิน

ไม่เกินแผน

ต.ค.63/มี.ค.64ทิพย์ญาวรรณ
/วราลักษณ์
ทิพย์ญาวรรณ

1

รพ.เถิน

>5

ต.ค.63-ก.ย.64/วราลักษณ์

1

รพ.เถิน

ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.

ต.ค.63-ก.ย.64

1
1
1

รพ.เถิน
รพ.เถิน
รพ.เถิน

0
>80%
ผ่านทัง้ 4 ตัว

ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64
ต.ค.63-ก.ย.64

1

รพ.เถิน

เกรด A ร้อยละ 80

ต.ค.63-ก.ย.64

1

รพ.เถิน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100

ต.ค.63-ก.ย.64

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/

พืน้ ทีด่ าเนินการ

จานวน

ผลผลิตของ
โครงการ

ระยะเวลา
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
งบประมาณ (บาท)

ผู้รับ
ผิดชอบ

6.3 การบริหารคลังพัสดุ
(1) จัดทาแผนจัดหาพัสดุประจาปี
(2) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการดาเนินงานด้านพัสดุโดย
วิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ (2 วัน)
- นักจัดการงานทัว่ ไป
- จนท.พัสดุ รพ.
- ผู้ช่วย สสอ.
6.4 ติดตามรายงานการประชุม คกก.CFO ทุกเดือน

1
2
1
12

1 คน
2 คน
1 คน
12 ครั้ง

ม.ค.-64 ปืยะพร/จีรานุช/
ม.ค.-64 ประยูร
ม.ค.-64
ต.ค.63-ก.ย.64ประยูร/ปิยะพร

มีวาระการติดตามด้านการเงินการคลังในทีป่ ระชุม คปสอ.ทุกเดือน/

12

12 ครั้ง

ต.ค.63-ก.ย.64ประยูร/ปิยะพร

ปิยะพร/จีรานุช/

2

1 ครั้ง

ต.ค.-63 กฤษณา/นารี/ภรินยา
เบิกตามค่าใช้สอยฯ

ทินทรรศน์

คณะกรรมการบริหาร รพ.กากับติดตามทางไลน์กลุ่ม CFO/คปสอ.
6.5.ด้านการควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง
1.ทบทวนคณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทางานบริหารความเสี่ยง
.2.เข้าร่วมประชุมพัฒนาความรู้ระบบ
ควบคุมภายใน

25 คน รพ.เถิน

มีคณะทางานฯ

5 คน รพ.เถิน

คณะทางานฯ
มีความรุ้ฯ
คณะทางานฯ
มีความรุ้ฯ
ทุกหน่วยงาน
จัดทาระบบควบคุมฯ
ทุกหน่วยงาน

.3.เข้าร่วมประชุมคณะทางานทบทวน
5คน รพ.เถิน
Flow&Sop มาตรฐานการทางาน
.4.จัดทาแผนพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ทุกหน่วยงานรพ.เถิน
& บริหารความเสียง
4.1 ประเมินระบบ และจัดทาแผนควบคุมบริหารความเสี่ยง ครบทุกส่ทุวนกหน่วยงานรพ.เถิน
งานย่อยและครอบคลุมทุกด้านและการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ตค 63 ปิยะพร/มนตรี
ตามงบค่าใช้สอย

มค.-มีค.64 ปิยะพร/มนตรี

ตามงบค่าใช้สอย

มค.-มีค.64 ปิยะพร/อภิวัน
ตค63-กย.64ปิยะพร/มนตรี
ตค63-กย.64ปิยะพร/อภิวัน

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/

พืน้ ทีด่ าเนินการ

จานวน
4.2 กากับติดตาม รายงานผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
ทุกหน่วยงานรพ.เถิน
และหลักเกณฑ์ปฎิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พศ 2561
6.6 .การประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
ระบบควบคุมภายใน 5 มิติ( EIA)
1.แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 5 มิติ
10 คน รพ.เถิน
.2.จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน
.3.กาหนดผู้รับผิดชอบ/ควบคุมกากับ
5 คน รพ.เถิน
การดาเนินการตามแผนควบคุม ความเสี่ยง

ผลผลิตของ
โครงการ
ทุกหน่วยงาน
จัดทาระบบควบคุมฯ

มีคณะกรรมการฯ
มีผู้รับผิดชอบทัง้
5 มิติ

ระยะเวลา
ผู้รับ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
ผิดชอบ
ตค63-กย.64ภรินยา
งบประมาณ (บาท)

ตค.63 ปิยะพร
ตค62-กย63ปิยะพร/มนตรี
ตค.62 ปิยะพร/ทิทย์ญาวรรณ
เด่นเดือน/จีรานุข
วราลักษณ์/วรรณเพ็ญ

4.ประเมินและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง 5 มิติทกุ ไตรมาส
(ประเมินในรูปคณะกรรมการฯ)
5.5.จัดทาแบบประเมินฯ 5 มิติ ทางอิเล็กทรอนิกส์
5.6 จัดทาแผนพัฒนาองค์กร/ติดตามแผนพัฒนาองค์กร
(กรณีประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามมิต)ิ

5 คน รพ.เถิน

ธค. 62 - ปิยะพร/ทิทย์ญาวรรณ
มีค63 เด่นเดือน/จีรานุข
วราลักษณ์/วรรณเพ็ญ

5 คน รพ.เถิน

6.7. การตรวจสอบภายใน
.1ทบทวนแต่งตั้งคณะทางานบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน
15 คน รพ/สสอ
.2.การประชุมเตรียมทีมตรวจสอบภายใน
15 คน รพ/สสอ
.3. จัดทาแผน/ดาเนินการตรวจสอบภายใน รพสต.5 ด้าน ด้านการเงินรพสต
บัญชี 18 แห่งรพ/สสอ
บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม(รพ.&สสอ)ปีละ2 ครั้ง

มีรายงานผลฯ

ผลการประเมิน
ทุกมิติ ร้อยละ 90

พค-กค.64 ปิยะพร/ทิทย์ญาวรรณ
เด่นเดือน/จีรานุข

กค- ธค.64 วราลักษณ์/วรรณเพ็ญ
มีคณะกรรมการฯ
มีแผนฯ
มีแผนฯ

พย.63 ปิยะพร/ประยูร
ธค.63 ปิยะพร/ประยูร
ธค.63 ปิยะพร/ประยูร

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
.4. ดาเนินการออกตรวจสอบภายใน
รพสต. ตามแผน
.5.รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต.
ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ
.6. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานให้
จังหวัดทราบ
7.ติดตามการรายงานผลการแก้ไข
กรณีมีข้อเสนอแนะ
8.ตรวจสอบไขว้ ระหว่าง รพ. ร่วมกับทีม สสจ.

รพสต 18 แห่งอ.เถิน

ผลผลิตของ
โครงการ
ตรวจสอบครบ
ตามแผน
มีรายงานผลฯ

รพสต 18 แห่งอ.เถิน

มีรายงานผลฯ

ปิยะพร/ประยูร

รพสต 18 แห่งอ.เถิน

มีการติดตาม
รายงานผลฯ
ตรวจสอบครบ
ตามแผน

ปิยะพร/ประยูร

กลุ่มเป้าหมาย/

พืน้ ทีด่ าเนินการ

จานวน
รพสต 18 แห่งอ.เถิน

5 คน จ.ลาปาง

รวมเงิน

ระยะเวลา
ผู้รับ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินการ
ผิดชอบ
เบิกตามค่าใช้ucสอยฯ กพ-สค64 ปิยะพร/ประยูร
งบประมาณ (บาท)

กพ-สค64 ปิยะพร/ประยูร

เบิกตามค่าใช้ucสอยฯ กพ-สค64 ปิยะพร/ประยูร

21,600

