การจัดทําแผนการใชเงินบํารุง โรงพยาบาลแมสอด ป 2563
การจัดทําแผนการใชเงินบํารุงของโรงพยาบาลแมสอด เปนไปตามเปาหมายทางยุทธศาสตรของ
โรงพยาบาลและอยูบ นพื้นฐานของผลการดําเนินงานตามปริมาณของผูป วย โดยการมีสวนรวมของผูทเี่ กี่ยวของ
ทุกระดับ ตั้งแตกลุม งาน ฝาย และคณะกรรมการตางๆ โดย
1.มีการจัดแผนที่ครอบคลุมทุกหมวด
2.เปนการทําโดยการมีสวนรวมเสนอความตองการจากหนวยงาน กลุมงาน โดยติดตามแผนยุทธศาสตร และ
วิสัยทัศนโรงพยาบาลแมสอด นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายของเขตบริการสุขภาพ นโยบายของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปน
เรงดวน
3.การพิจารณาเพือ่ กําหนดเปนแผนในภาพรวม พิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการพิจารณาความจําเปน
สอดคลองกับแผนในเบื้องตน
4.การการจัดทํางบรายรับและรายจาย ใชเกณฑสมดุล โดยคณะกรรมการการเงิน การคลัง (CFO) คาดการณ
รายรับตามหมวดตางๆ จากสถานการณในปที่ผานมา รวมทัง้ พิจารณาเรือ่ ง Gap Analysis เพื่อเพิ่มรายรับของ
โรงพยาบาล
5.มีการควบคุม ติดตาม เปนระยะในทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีการขออนุมัติตาม
ขั้นตอน โดยกลุมงาน ฝายที่ควบคุมเงินในแตละหมวด รายงานใหผูบริหารทราบกอนการพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนการจัดทําแผน
1.โรงพยาบาลแมสอดกําหนดแผนยุทธศาสตร พรอมทั้งกําหนดเข็มมุงและทิศทาง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแมสอด
2.กําหนดความตองการ การใชทรัพยากร รวบรวมโดยกลุม งานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
2.1 คณะกรรมการ หนวยงาน จัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณที่ตองใช เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามเข็มมุง
2.2 คณะกรรมการ หนวยงาน จัดทําประมาณการ การใชงบประมาณสําหรับ Routine Service
ตางๆ ดังนี้
หมวดงบบุคลากร
คาจางชั่วคราว และคาตอบแทน โดยคณะกรรมการ HRM
หมวดงบดําเนินงาน
คาใชสอย เชน คาเชา คาบํารุงรักษา คาจางเหมา โดยงานพัสดุ
คาใชจายในโครงการ โดยกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ

คาใชจายฝกอบรมและไปราชการ โดยคณะกรรมการ HRD
หมวดคาวัสดุ
ยา โดยคณะกรรมการ PTC
วัสดุทางการแพทย เวชภัณฑไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุทันตกรรม วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุทั่วไป
โดยคณะกรรมการวัสดุ ครุภัณฑ
หมวดงบลงทุน
ครุภัณฑสิ่งกอสราง โดยคณะกรรมการวัสดุ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง โดยรองผูอ ํานวยการดานบริหาร
หมวดรายจายอื่นๆ
สนับสนุน รพ.สต. โดยกลุมงานเวชกรรมสังคม
2.3 กลุมงาน ฝาย งาน กรณีที่เปนโครงการเพื่อการเปดบริการใหม
3.การพิจารณา
3.1 คณะกรรมการการเงิน การคลัง (CFO) กําหนดกรอบวงเงิน โดยพิจารณาจากการประมาณการ
รายรับทุกหมวด และแผนความตองการใชทรัพยากรทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการขอ 2.2 เสนอ และจัดสรร
วงเงินตามความเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการตางๆ ตามขอ 2.2 นํากรอบวงเงินที่ไดรบั จัดสรรไปพิจารณาปรับแผนการใชเงินให
เปนไปตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการการเงิน การคลัง (CFO) อนุมัติโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ
3.3 คณะกรรมการตามขอ 2.2 และกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ สรุปงบเสนอ CFO
เพื่อขอปรับลด ปรับเพิ่มวงเงินใหเหมาะสมกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
3.4 นําเสนอแผนเงินบํารุงใหคณะกรรมการบริการโรงพยาบาล พิจารณาอนุมัติ
4. การติดตามการใชจายตามงบประมาณ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแมสอดทุกเดือน

ผังกํากับและควบคุมการจัดทําแผนงบประมาณ แผนเงินบํารุงโรงพยาบาลแมสอด ปงบประมาณ 2563

ชี้แจงการจัดทําแผนคําขอ
สํารวจความตองการแผนคําขอ

งบดําเนินงาน งานประจํา

งบโครงการตามแผนยุทธ

งบกรณีเปดบริการใหม

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ

15 มิ.ย.- 31 กรกฎาคม

คณะกรรมการ หนวยงานตรวจสอบ
สรุปคําขอ

15 มิ.ย.- 31 กรกฎาคม

คณะกรรมการ CFO กําหนดกรอบวงเงินตามหมวด
คณะกรรมการ หนวยงาน พิจารณาแผนการ
ใชเงินตามหมวดใหเปนไปตามกรอบวงเงิน
คณะกรรมการ CFO เสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร
กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
รวบรวมจัดทํารูปเลม

1 ส.ค. – 30 กันยายน

ประกาศใชแผน
กลุมงาน ฝาย งาน ผูเกี่ยวของ
ดําเนินการตามแผน

1 ต.ค. – 30 ก.ย.

ผังการควบคุมระบบงบประมาณ แผนงบเงินบํารุง โรงพยาบาลแมสอด ปงบประมาณ 2563
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หมวด งบประมาณ
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ชื่อหนวยงานของรัฐ กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ รพ.แมสอด ฉบับที่ :
กระบวนงานที่ :
ประกาศใช :
เรื่อง : การขออนุมัติแผนงานโครงการอบรม
หนาที่ :
ผังกระบวนงาน (Flow Chart) ขั้นตอนการจัดทําโครงการอบรม
วัตถุประสงคของงาน : เพือ่ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและประชุมระหวางประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
สัญลักษณ
เริ่มตน/สิ้นสุด
ดําเนินการ
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No

พิ จารณาแผนงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวง
จังหวัด โรงพยาบาล ปั ญหาในพื นที

Yes

เสนอโครงการตามทีได้ รับอนุมัตแิ ผน

เจาหนาที่กลุมงาน
ยุทธศาสตร
ตรวจสอบโครงการ –ชือ
วัตถุประสงค์ ความจําเป็ น
งบประมาณ การวัดผล
กลุม่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ อํานาจการอนุม ัติ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.รับเอกสารโครงการ แนบแผน
ปฏิบัติงาน
2.ตรวจสอบเอกสารใหครบถวนตามหัวขอ
ที่สําคัญ เอกสารรายละเอียดการใชกรณี
เปนงบประมาณเฉพาะ เชน งบประมาณ
ดําเนินงานเฉพาะ งบสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค งบกองทุนเฉพาะ แผน
ยุทธศาสตร รพ.แมสอด
3.ตรวจสอบวัตถุประสงคของโครงการ
ตามการใชเงิน ตรวจสอบกิจกรรมการใช
เงินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและ
ประชุมระหวางประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2555 ตรวจสอบคาใชจายอืน่ ตาม
แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลแมสอด
4.ลงทะเบียนในรายงานแผนงานโครงการ
ลงวันที่รับ รายละเอียดการใชเงิน ลงรหัส
โครงการแยกตามแผนยุทธศาสตร ตาม
ที่มาของเงิน และวงเงินตามแผนการใชเงิน
บํารุงประจําป หัวหนากง.ยุทธศาสตร ลง
ชื่อตรวจสอบ
5.สงโครงการใหกลุม งานการเงิน
ตรวจสอบกิจกรรม และการใชเงิน
6.เสนอโครงการใหผูอํานวยการอนุมัติ /
หรือเห็นชอบ
7.จัดทําบันทึกขอความ สงโครงการ
8.นพ. สสจ. ลงนามอนุมัติโครงการ
9.รับเอกสารโครงการที่ไดรับอนุม ัติแลว
scan และแจงใหหนวยงานเจาของ
โครงการไปดําเนินงาน สงเอกสาร
โครงการฉบับจริงใหกลุมงานการเงิน

ระยะเวลา
1 วัน

6 วัน

1 วัน

1-2 วัน
1 วัน
1 วัน
10-15 วัน
1 วัน

เจาหนาที่หนวยงาน
เจาของโครงการ

เจาหนาที่กลุมงาน
ยุทธศาสตร

ปรับแก้ ไข ลงลายมือชือ ผู้เขียน ผู้เสนอ

รวบรวมส่งการเงิน

ตรวจสอบตามระเบียบ

เจาหนาที่การเงิน

เจาหนาที่กลุม
งานยุทธศาสตร

10.ติดตามรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ ใหเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด และเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน 1
เดือน หลังจากวันดําเนินงาน

1 วัน

11.จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ รพ.แมสอด รายไตร
มาส เผลแพรบนเวบไซด
www.maesot.moph.go.th

1 วัน

การใช้ งบประมาณ
โครงการตามระเบีย บ

ลงรหัสโครงการบันทึกในฐานข้ อมูล

เสนอผอ. ลงนามโครงการ

ผูอาํ นวยการ รพ.

เห็นชอบ/อนุมตั โิ ครงการ

เจาหนาที่กลุม
งานยุทธศาสตร

ทําบันทึกข้ อความส่งโครงการ สสจ.

เสนอ นพ.สสจ.ลง
นามอนุมตั โิ ครงการ

เจาหนาที่กลุม
งานยุทธศาสตร

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ

รวมเวลา 30 วัน

