Service Profile
งานการเงินและบัญชี
1. บริบท (Context)
เป็ นหน่วยงานที่ทางานด้านการเงินและบัญชี ขนาด 60 เตียง ให้บริ การแก่เจ้าหน้าที่ จานวน
270 คน
และประชาชนในพื้นที่ 86,884 คน สานักงานเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ จานวน 1 แห่ง
เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ
โรงพยาบาลกันตัง จานวน 19 แห่ง และศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาล
จานวน 1 แห่ง สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ 1 แห่ง โดยมีอตั รากาลังในงานการเงินและบัญชี 6 คน
ให้บริ การด้านการรับเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งผูป้ ่ วยนอกผูป้ ่ วยใน ทั้งในและนอกหน่วยงานในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น ให้บริ การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด การออกหลักฐานทางการเงินแก่ ผูร้ ับบริ การหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาระเงินค่าสิ นค้า
และบริ การ ให้กบั บุคคลภายนอก ร้านค้า บริ ษทั ต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้อง และครบถ้วน ให้บริ การให้
คาปรึ กษา แนะนาเกี่ยวกับระเบียบ และสิ ทธิ อนั พึงมีจากการเบิกจ่ายเงิน ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล มีการตรวจสอบภายในจากผู ้
ตรวจสอบจากภายนอก จัดทางบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทาบัญชีการเงินทุก
ประเภท และการจัดทารายงานทางการเงินและบัญชีเสนอผูบ้ ริ หาร
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ต้องการความรวดเร็ ว ถูกต้อง
ทันเวลา และมีพฤติกรรมบริ การที่ดี สาหรับผูบ้ ริ หาร ต้องการเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้องและ
รวดเร็ ว เพื่อใช้ประกอบในการตัดสิ นใจ และวางแผนการใช้จ่ายเงินในการบริ หารงาน
ประเด็นคุณภาพ
1. การให้บริ การ พัฒนาพฤติกรรมบริ การ และคุณภาพงานให้สาเร็ จรวดเร็ ว โดยลดขั้นตอน
เร่ งรัดการปฏิบตั ิ
งานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ ว แม่นยา ตรวจสอบและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การควบคุมการรับและการเบิกจ่ายตามเวลาที่กาหนด และบริ หาร
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. พัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิม่ ความสะดวกปลอดภัย และสร้างความมัน่ ใจ
และพึงพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ และพฤติกรรมการบริ การของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยส่ งเสริ มให้มีการศึกษาหาความรู ้ ศึกษาดูงาน เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้น การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ เพิ่ม
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน และพัฒนาให้หน่วยงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป
ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ
1. อัตราข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิราชการด้านการเงินและบัญชี
2. อัตราข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน
3. ความทันเวลาในการเบิกจ่ายเงิน

ความท้าทาย
1. การให้บริ การด้านการเงินและบัญชี อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. บุคลากรมีคุณภาพ
จุดเน้ นการพัฒนา
1. เพิ่มระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2. พัฒนาสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. พัฒนาการจัดทาบัญชี และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง และจัดส่ งทันตามกาหนดเวลา
4. พัฒนาการรับ-จ่ายเงิน เอกสารทางการเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ ว
ปริมาณงานและทรัพยากร
งานการเงินและบัญชี มีอตั รากาลัง 6 คน ในปี งบประมาณ 2560 สาหรับในปี ก่อนมีอตั รากาลัง
5 คน
รายรับประจาปี งบประมาณ 2557 จานวน 120,620,920.47 บาท รายจ่าย 101,079,771.05 บาท
คิดเป็ น 83.79% ของยอดรายรับทั้งปี
รายรับประจาปี งบประมาณ 2558 จานวน 107,750,402.47 บาท รายจ่าย 121,336,312.43 บาท
คิดเป็ น 112.60% ของยอดรายรับทั้งปี
รายรับประจาปี งบประมาณ 2559 จานวน 118,943,226.11 บาท รายจ่าย 120,105,820.54 บาท
คิดเป็ น 100.97% ของยอดรายรับทั้งปี
สาหรับปี งบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ยอดรายรับจานวน 73,867,534.53
บาท
รายจ่ายจานวน 54,900,625.70 บาท คิดเป็ น 74.32% ของยอดรายรับ
2. กระบวนการสาคัญ(Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
สิ่ งทีค่ าดหวังจาก
ตัวชี้วดั สาคัญ
(Key Processes)
กระบวนการ
ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ
(Performance
(Process Requirement
Indicator)
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใน
การบริ การให้ถูกต้อง
รวดเร็ ว และผูร้ ับบริ การ
เกิดความพึงพอใจ
1.1 ลดความผิดพลาด  อัตราความถูกต้องใน - การเบิกจ่ายไม่
 อัตราข้อผิดพลาดจาก
ในการเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้องตาม
การรับเงิน
การปฏิบตั ิราชการ
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริ การ  อัตราความถูกต้องใน
ระเบียบ
ด้านการเงินและบัญชี
รับ-จ่ายเงินการ
- การลงรายการใน
ไม่เกิน 5%/ปี
การจ่ายเงิน
จัดทาบัญชีและ
ระบบ HosXp ผิด  ความทันเวลาในการ
 จานวนครั้งที่ออก

รายงานทางการเงิน
ใบเสร็ จรับเงินไม่
อย่างถูกต้อง และ
ถูกต้อง
จัดส่ งรายงานได้  อัตราความถูกต้องใน
ทันตาม
การเบิกเงิน
กาหนดเวลา
 จานวนครั้งที่จดั ทา
และรายงานทางการ
เงินไม่ถูกต้อง
- จานวนครั้งที่จดั ส่ ง
รายงานไม่ทนั
กาหนดเวลา
กระบวนการสาคัญ
(Key Processes)

สิ่ งทีค่ าดหวังจาก
กระบวนการ
(Process Requirement)

2. เพื่อเพิม่ พูนความรู ้
พัฒนา ทักษะ วิชาชีพทาง
การเงินและบัญชี และ
สร้างเสริ มพฤติกรรมการ  อัตราความพึงพอใจ
บริ การ
ของผูร้ ับบริ การ
2.1 บุคลากรได้รับ
การฝึ กอบรม เพิม่ พูน  ลดอัตราการเกิด
ความรู ้ดา้ นวิชาชีพและ
ปัญหาจากการ
พฤติกรรมบริ การ
ปฏิบตั ิงานและปัญหา
2.2 จัดประชุม
ระหว่างหน่วยงาน
ประจาเดือนภายใน
หน่วยงาน

ทาให้การออก
ใบเสร็ จรับเงิน
ผิดพลาด

ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ

เบิกจ่ายเงินร้อยละ
95
 ข้อผิดพลาดจากการ
ตรวจสอบหลักฐาน
ทางการเงิน ไม่เกิน
5% จัดทาและส่ ง
รายงานถูกต้อง
ทันเวลา 100%

ตัวชี้วดั สาคัญ
(Performance
Indicator)

< 85%

3. ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน(Performance Indicator)
ประเด็นคุณภาพ
- ข้อผิดพลาด
- ทันเวลา

- ทันเวลา
ถูกต้อง

- ถูกต้อง

- ทันเวลา

ตัวชี้วดั
1. บุคลากรจัดทาสัญญา
ยืมได้ถูกต้อง
2. บุคลากรผูย้ มื เงิน
สามารถส่ งหลักฐาน
ภายในเวลาที่กาหนด
3.จัดทาและส่ งรายงาน
ถูกต้อง ทันเวลา
4.Quick Ratio
5. Current Ratio
6.I/E
7.ไม่พบรายงานหรื อ
หลักฐานในการทุจริ ต
ไม่โปร่ งใส ในหลักฐาน
การตรวจสอบ จาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบต่าง ๆ
8. ความทันเวลาในการ
เบิกจ่ายเงิน

เป้าหมาย

ระดับที่ปฏิบตั ิได้
ปี 2558
ปี 2559
100
100

ร้อยละ 95

ปี 2557
100

ร้อยละ 95

19.78

25.67

48.64

ร้อยละ 100

100

100

100

>1
>2
>1
ร้อยละ 100

2.94
3.02
2.79
100

2.64
2.70
2.48
100

2.55
2.63
2.32
100

ร้อยละ 95

100

100

100

หมายเหตุ ตัวชี้วดั ที่ 4-6 เป็ นตัวชี้วดั ระดับโรงพยาบาล
* ตัวชี้วดั ที่ 7 เนื่องจากเป็ นความเสี่ ยงทางด้าน Non Clinical
* ตัวชี้วดั ที่ 8 เป็ นตัวชี้วดั ของหน่วยงาน
4. กระบวนการหรื อระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและคุณภาพ
4.1 รายงานทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบัน
1.1 ประชาสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้ระเบียบ สิ ทธิ อนั พึงมีจากการเบิกจ่ายเงิน ภายใต้ระเบียบของทางราชการ
1.2 การให้บริ การแบบ One stop Service ในการออกใบเสร็ จ ณ จุดบริ การ
1.3 พัฒนาสถานที่ทางานและระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยใช้กระบวนการ 5 ส. ผลลัพธ์การประเมิน
กิจกรรม 5 ส.
อยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึน

4.2การพัฒนาคุณภาพทีอ่ ยู่ระหว่ างดาเนินการ
1.4 การเผยแพร่ แนวทางการปฏิบตั ิการยืมเงินไปราชการและจัดทาโครงการ
1.5 การเผยแพร่ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ
5. แผนการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง
- พัฒนาการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง และจัดส่ งทันตามกาหนดเวลา
- พัฒนาการรับ-จ่ายเงิน เอกสารทางการเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ ว

