
Service Profile 
งานการเงินและบัญชี 

 
1. บริบท (Context) 
                   เป็นหน่วยงานท่ีท างานดา้นการเงินและบญัชี  ขนาด   60  เตียง  ใหบ้ริการแก่เจา้หนา้ท่ี      จ  านวน  
270  คน             และประชาชนในพื้นท่ี   86,884   คน  ส านกังานเครือข่ายบริการสุขภาพ  จ  านวน  1  แห่ง   
เครือข่ายบริการสุขภาพ               โรงพยาบาลกนัตงั   จ  านวน  19  แห่ง  และศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล  
จ านวน  1  แห่ง   ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ   1 แห่ง โดยมีอตัราก าลงัในงานการเงินและบญัชี  6  คน 
ใหบ้ริการดา้นการรับเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งผูป่้วยนอกผูป่้วยใน   ทั้งในและนอกหน่วยงานในเวลาราชการ   
ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น  ใหบ้ริการจ่ายเงินเดือน   ค่าจา้งประจ า  ค่าตอบแทน  เงินสวสัดิการต่าง ๆ  ของ 
เจา้หนา้ท่ีในสังกดั  การออกหลกัฐานทางการเงินแก่ ผูรั้บบริการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ช าระเงินค่าสินคา้
และบริการ  ใหก้บับุคคลภายนอก ร้านคา้ บริษทัต่าง ๆ  ดว้ยความรวดเร็ว  ถูกตอ้ง และครบถว้น  ใหบ้ริการให้
ค  าปรึกษา  แนะน าเก่ียวกบัระเบียบ  และสิทธิอนัพึงมีจากการเบิกจ่ายเงิน  ภายใตก้ฎระเบียบของทางราชการ   
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  มีการตรวจสอบภายในจากผู ้
ตรวจสอบจากภายนอก   จดัท างบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  การจดัท าบญัชีการเงินทุก
ประเภท  และการจดัท ารายงานทางการเงินและบญัชีเสนอผูบ้ริหาร 
                   ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน  ตอ้งการความรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  
ทนัเวลา และมีพฤติกรรมบริการท่ีดี   ส าหรับผูบ้ริหาร  ตอ้งการเอกสารทางการเงินและบญัชีท่ีถูกตอ้งและ
รวดเร็ว  เพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ และวางแผนการใชจ่้ายเงินในการบริหารงาน 
 
ประเด็นคุณภาพ 
                   1.  การใหบ้ริการ  พฒันาพฤติกรรมบริการ  และคุณภาพงานใหส้ าเร็จรวดเร็ว  โดยลดขั้นตอน  
เร่งรัดการปฏิบติั 
งานใหมี้ความถูกตอ้ง  รวดเร็ว  แม่นย  า  ตรวจสอบและมีประสิทธิภาพ 
                   2.  รักษากฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั  การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  การควบคุมการรับและการเบิกจ่ายตามเวลาท่ีก าหนด   และบริหาร
งบประมาณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
                   3.  พฒันาสภาพแวดลอ้ม  สถานท่ีปฏิบติังาน  เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภยั  และสร้างความมัน่ใจ
และพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพ และพฤติกรรมการบริการของบุคลากรใน
หน่วยงาน  โดยส่งเสริมใหมี้การศึกษาหาความรู้  ศึกษาดูงาน  เพิ่มเติม  โดยมุ่งเนน้  การเพิ่มประสิทธิภาพ  เพิ่ม
ทกัษะในการปฏิบติังาน  และพฒันาใหห้น่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
ความเส่ียงทีส่ าคัญ 

1. อตัราขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติัราชการดา้นการเงินและบญัชี 
2. อตัราขอ้ผิดพลาดจากการตรวจสอบหลกัฐานทางการเงิน 
3. ความทนัเวลาในการเบิกจ่ายเงิน 



ความท้าทาย 
1. การใหบ้ริการดา้นการเงินและบญัชี  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีคุณภาพ 

 
จุดเน้นการพฒันา 

1. เพิ่มระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
2. พฒันาสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3. พฒันาการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินใหถู้กตอ้ง  และจดัส่งทนัตามก าหนดเวลา 
4. พฒันาการรับ-จ่ายเงิน   เอกสารทางการเงิน    ใหถู้กตอ้งครบถว้น  และรวดเร็ว     

 
ปริมาณงานและทรัพยากร 
                   งานการเงินและบญัชี  มีอตัราก าลงั  6  คน   ในปีงบประมาณ  2560   ส าหรับในปีก่อนมีอตัราก าลงั  
5   คน 
                   รายรับประจ าปีงบประมาณ 2557  จ านวน  120,620,920.47  บาท  รายจ่าย  101,079,771.05  บาท 
คิดเป็น  83.79%  ของยอดรายรับทั้งปี 
                   รายรับประจ าปีงบประมาณ  2558  จ านวน 107,750,402.47  บาท  รายจ่าย  121,336,312.43  บาท  
คิดเป็น  112.60%  ของยอดรายรับทั้งปี                   
                  รายรับประจ าปีงบประมาณ  2559  จ านวน  118,943,226.11  บาท   รายจ่าย  120,105,820.54  บาท                           
คิดเป็น  100.97%  ของยอดรายรับทั้งปี    
                  ส าหรับปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31  มีนาคม 2560)  ยอดรายรับจ านวน  73,867,534.53
บาท 
รายจ่ายจ านวน 54,900,625.70 บาท   คิดเป็น   74.32% ของยอดรายรับ    
2.  กระบวนการส าคัญ(Key Processes) 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Processes) 

ส่ิงทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ 

(Process Requirement 

 
ความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ตัวช้ีวดัส าคัญ 
(Performance 

Indicator) 
1. เพื่อพฒันาคุณภาพใน
การบริการใหถู้กตอ้ง  
รวดเร็ว และผูรั้บบริการ
เกิดความพึงพอใจ 

1.1 ลดความผดิพลาด
ในการเบิกจ่ายเงิน   

1.2 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ
รับ-จ่ายเงินการ
จดัท าบญัชีและ

 
 
 
 

 อตัราความถูกตอ้งใน
การรับเงิน 

 อตัราความถูกตอ้งใน
การจ่ายเงิน 

 จ านวนคร้ังท่ีออก

 
 
 
 
- การเบิกจ่ายไม่

ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

- การลงรายการใน
ระบบ HosXp ผดิ

 
 
 
 

 อตัราขอ้ผิดพลาดจาก
การปฏิบติัราชการ
ดา้นการเงินและบญัชี  
ไม่เกิน 5%/ปี 

 ความทนัเวลาในการ



รายงานทางการเงิน
อยา่งถูกตอ้ง  และ
จดัส่งรายงานได้
ทนัตาม
ก าหนดเวลา 

 

ใบเสร็จรับเงินไม่
ถูกตอ้ง 

 อตัราความถูกตอ้งใน
การเบิกเงิน 

 จ านวนคร้ังท่ีจดัท า
และรายงานทางการ
เงินไม่ถูกตอ้ง 

- จ านวนคร้ังท่ีจดัส่ง
รายงานไม่ทนั
ก าหนดเวลา 

 

ท าใหก้ารออก
ใบเสร็จรับเงิน
ผดิพลาด 

 
 
 
 

เบิกจ่ายเงินร้อยละ  
95 

 ขอ้ผดิพลาดจากการ
ตรวจสอบหลกัฐาน
ทางการเงิน  ไม่เกิน 
5%     จดัท าและส่ง
รายงานถูกตอ้ง
ทนัเวลา 100% 

 
 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Processes) 

ส่ิงทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ 

(Process Requirement) 

 
ความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ตัวช้ีวดัส าคัญ 
(Performance 

Indicator) 
2.  เพื่อเพิม่พูนความรู้ 
พฒันา ทกัษะ วชิาชีพทาง
การเงินและบญัชี  และ
สร้างเสริมพฤติกรรมการ
บริการ 
      2.1  บุคลากรไดรั้บ
การฝึกอบรม     เพิ่มพูน
ความรู้ดา้นวชิาชีพและ
พฤติกรรมบริการ 
      2.2  จดัประชุม
ประจ าเดือนภายใน
หน่วยงาน 

 

 
 
 

 อตัราความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ 

 
 ลดอตัราการเกิด

ปัญหาจากการ
ปฏิบติังานและปัญหา
ระหวา่งหน่วยงาน 

 

 
 
 
 

 
 
 

<  85% 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน(Performance Indicator)  

ประเด็นคุณภาพ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ระดบัท่ีปฏิบติัได ้

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
- ขอ้ผดิพลาด 1. บุคลากรจดัท าสัญญา

ยมืไดถู้กตอ้ง 
 ร้อยละ 95 100 100 100 

-  ทนัเวลา 2.  บุคลากรผูย้มืเงิน
สามารถส่งหลกัฐาน
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ  95 19.78 25.67 48.64 

- ทนัเวลา 
ถูกตอ้ง 

3.จดัท าและส่งรายงาน
ถูกตอ้ง ทนัเวลา 

ร้อยละ 100 100 100 100 

 4.Quick Ratio >1 2.94 2.64 2.55 
 5. Current Ratio >2 3.02 2.70 2.63 
 6.I/E >1 2.79 2.48 2.32 
- ถูกตอ้ง 7.ไม่พบรายงานหรือ

หลกัฐานในการทุจริต
ไม่โปร่งใส ในหลกัฐาน
การตรวจสอบ จาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบต่าง ๆ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

-  ทนัเวลา 8.  ความทนัเวลาในการ
เบิกจ่ายเงิน 

ร้อยละ  95 100 100 100 

 
 
หมายเหตุ   ตวัช้ีวดัท่ี 4-6   เป็นตวัช้ีวดัระดบัโรงพยาบาล 
* ตวัช้ีวดัท่ี  7   เน่ืองจากเป็นความเส่ียงทางดา้น Non Clinical 
* ตวัช้ีวดัท่ี  8   เป็นตวัช้ีวดัของหน่วยงาน 
 
4.  กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและคุณภาพ 
    4.1 รายงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน     

1.1 ประชาสัมพนัธ์ในการเรียนรู้ระเบียบ  สิทธิอนัพึงมีจากการเบิกจ่ายเงิน ภายใตร้ะเบียบของทางราชการ 
1.2 การใหบ้ริการแบบ One stop Service  ในการออกใบเสร็จ ณ จุดบริการ 
1.3 พฒันาสถานท่ีท างานและระบบการจดัเก็บเอกสาร  โดยใชก้ระบวนการ 5 ส.  ผลลพัธ์การประเมิน
กิจกรรม 5 ส.  

อยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 
 



   4.2การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
            1.4 การเผยแพร่แนวทางการปฏิบติัการยมืเงินไปราชการและจดัท าโครงการ 
            1.5 การเผยแพร่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ 
 
5.  แผนการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 -   พฒันาการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินใหถู้กตอ้ง  และจดัส่งทนัตามก าหนดเวลา 
 -   พฒันาการรับ-จ่ายเงิน   เอกสารทางการเงิน    ใหถู้กตอ้งครบถว้น  และรวดเร็ว   
   
 
 
 

 


