


ยทุธศาสตร์ที่   3         :  พัฒนาระบบการจดัการและสนับสนุนการใหบ้ริการดา้นสขุภาพ  

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ /หนว่ยงานอื่น

1 นางเยี่ยมรัตน์
1.1 การรณรงค์การขึ้นทะเบยีนบตัร เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ความครอบคลุม ธค - มคี64 จักรโนวรรณ
ประกันสขุภาพ การลงทะเบยีนสิทธิ การขึ้นทะเบยีน 
1.1.1 การขึ้นทะเบยีนประชากรย้ายถิ่น และเข้าถึงบริการ ประชากรที่มาอาศัย ร้อยละ 99
       1) จัดท าเว๊ปไซด์ฐานข้อมลูแสดงสิทธิ สุขภาพตามสิทธิ ในอ าเภอภเูขียว ธค 63
การรักษา โดยส ารวจข้อมลูจาก43 แฟม้
       2) ประชุมจนท.รพ.สต เพื่อส ารวจ จนท.รพ.สต 20 คน ธค-มคี 64
ประชากรกลุ่มเปา้หมายและขึ้นทะเบยีน
1.1.2 การขึ้นทะเบยีนผู้พ านกัในสถาน เพื่อขึ้นทะเบยีนสิทธิ ผู้ต้องขังเรือนจ าภเูขียว
ราชทณัฑ์ ผู้ต้องขังให ้ครบถ้วน 

       1) จัดท าฐานข้อมลู ธค 63

       2) ประสานงานการขึ้นทะเบยีน ธค - กย 64
เดือนละ 2 คร้ัง
1.1.3 การขึ้นทะเบยีนพระภกิษุ เพื่อขึ้นทะเบยีนสิทธิ พระที่มาจ าวัด ธค 63

       1) จัดท าฐานข้อมลู พระภกิษ ุใหค้รบถ้วน ในอ.ภเูขียว ธค 63

       2) ประสานงานการขึ้นทะเบยีน ธค-มคี 64

แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิ ปงีบประมาณ  2564  

ชื่อหน่วยงาน              :   งานประกันสขุภาพ กลุ่มงานประกันสขุภาพ ยทุธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

กลยทุธ์        3.14       : สง่เสริมการบริหารจดัการระบบศูนยห์ลกัประกันสขุภาพและระบบบริการ อยู่บนตน้ทนุที่เหมาะสม

ชื่อแผนงานที่ 42         : การบริหารจดัการระบบศูนยห์ลกัประกันสขุภาพและระบบบริการ อยู่บนตน้ทนุที่เหมาะสม

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการวแผนพัฒนาระบบบริการและการเงินการคลงั แบบ “ยนืหยดั ยั่งยนื อยา่งยอดเยี่ยม (7ย)” (จติอาสาหา(ปดิ)รูรั่ว)

กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ /หนว่ยงานอื่น

1 นางเยี่ยมรัตน์

1.2 ระบบการเรียกเก็บ จักรโนวรรณ
 1.2.1 บริหารระบบการเรียกเกบ็ 1.เพื่อใหห้นว่ยงานที่   

แบบกองทนุ เกี่ยวข้องสามารถควบคุม 
     1) แต่งต้ังคณะท างานเรียกเกบ็ค่า ก ากบั/วิเคราะหก์ารเรียก หวัหนา้งาน ธค 63
รักษาพยาบาล เกบ็ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
    2) ประชุมชี้แจงแนวทางการเรียกเกบ็ 2.เพื่อใหท้กุหนว่ยงานม ี หน.กลุ่มงาน/หน.งาน ธ.ค63
ค่ารักษาพยาบาลแบบกองทนุ/ทบทวน ความเข้าใจเร่ืองการ และผู้เกี่ยวข้อง
ปญัหาอปุสรรค/วิเคราะหป์ญัหาในป ี บริหารงบประมาณกองทนุ 50 คน
ที่ผ่านมา/พฒันาระบบการเรียกเกบ็ค่า 
รักษาพยาบาล
   3) ติดตาม/ตรวจสอบการเรียกเกบ็/ หน.กลุ่มงาน/หน.งาน ทกุวันที่ 10
วิเคราะหป์ญัหาอปุสรรคทกุเดือน และผู้เกี่ยวข้อง ของเดือน
1.2.2 การพฒันาระบบการส่งข้อมลูเรียกเกบ็ นายชวลิต
ค่าบริการทางการแพทย์ บญุกรกลุ
     1) พฒันาความรู้เจ้าหนา้ที่เร่ืองสิทธิ 1.เพื่อใหจ้นท.มคีวามรู้ จนท.งานประกนั ธค 63
ประโยชนเ์กี่ยวกบัการรักษาพยาบาล ความเข้าใจในการเรียกเกบ็
ทกุสิทธิ
       2) จัดท าระบบสารสนเทศตรวจสอบ 2. เพื่อใหห้นว่ยงานเรียก จนท.งานประกนั ธค 63
ความครบถ้วนของข้อมลูเรียกเกบ็ค่า เกบ็ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
รักษาพยาบาล

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการวแผนพัฒนาระบบบริการและการเงินการคลงั แบบ “ยนืหยดั ยั่งยนื อยา่งยอดเยี่ยม (7ย)” (จติอาสาหา(ปดิ)รูรั่ว) (ตอ่)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ /หนว่ยงานอื่น

1 นางเยี่ยมรัตน์
      3) จัดท าระบบตัดลูกหนี้รายตัว 6.เพื่อใหห้นว่ยงานเรียก จนท.งานประกนั ธค 63 จักรโนวรรณ
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน เกบ็ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ของข้อมลูที่ได้รับจัดสรร
1.2.3 การพฒันาระบบรายงานลูกหนี้
      1) ทบทวนความรู้ความเข้าใจผังบญัชี 1.เพื่อใหจ้นท.มคีวามรู้ จนท.งานประกนั ธค 63  
      2) จัดท าระบบสารสนเทศรายงาน ความเข้าใจในการลงบนัทกึข้อมลู ธค 63
ลูกหนี้ตามผังบญัชี ลูกหนี้ตามระบบผังบญัชี
      3) รายงานลูกหนี้ทกุวันที่ 5 2. เพื่อใหม้กีารติดตาม ตค-กย64
      4) จัดระบบติดตามหนี้ค้างช าระ ลุกหนี้ค้างช าระ
      5) วิเคราะหลู์กหนี้ค้างช าระทกุเดือน
1.3 การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์
ของเครือขา่ย
1.3.1ระบบเรียกเกบ็ค่าบริการทางการแพทย์ 1. เพื่อใหจ้นท.ในเครือข่าย จนท.ลูกข่าย 20 คน การเรียกเกบ็ ธค 63  - ค่าอาหารว่าง 500 P  
      1) ประชุมเครือข่ายทบทวนความรู้ มคีวามรู้ ความเข้าใจ กองทนุ Cr  20 คนx25 บาท
ความเข้าใจเร่ืองการเรียกเกบ็ค่า ในระบบการเรียกเกบ็ เพิ่มขึ้น
รักษาพยาบาล/วิเคราะหข์้อมลู และการรายงานข้อมลูตาม 
      2) พฒันาระบบการเรียกเกบ็ ผังบญัชี
      3) ติดตามประเมนิผล
1.3.2 ระบบรายงานลูกหนี้ตามผังบญัชี  - ค่าอาหารว่าง 500 P

      1) ประชุมเครือข่ายทบทวนความรู้ 20 คนx25 บาท
เร่ืองระบบผังบญัชี

แหลง่งบประมาณ

โครงการวแผนพัฒนาระบบบริการและการเงินการคลงั แบบ “ยนืหยดั ยั่งยนื อยา่งยอดเยี่ยม (7ย)” (จติอาสาหา(ปดิ)รูรั่ว) (ตอ่)

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ 

                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ



ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ /หนว่ยงานอื่น

1 นางเยี่ยมรัตน์
1.3.2 ระบบรายงานลูกหนี้ตามผังบญัชี จักรโนวรรณ
      2) สัญจรแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย พย-กย64
      3) ร่วมพฒันาการรายงานลูกหนี้/ 
ติดตามหนี้
1.4 การเรียกเก็บกรณีอุบตัเิหตจุราจร
     1.4.1 พรบ.สัญจร
     1.4.2 ประชุมแนวทางและปญัหา จนท.ลูกข่าย 20 คน มคี64  - ค่าอาหารว่าง 500 P  
อปุสรรคร่วมกบัเครือข่าย/บริษทักลาง 20 คนx25 บาท
และคปภ.
1.5 สง่เสริมเพ่ิมรายไดจ้ากระบบ  เพื่อเปน็การส่งเสริมใหร้พ. รายได้เพิ่มขึ้น ธ.ค.-ก.ย.64  - ค่าอาหารว่าง 50,000 P

ตรวจสขุภาพ มรีายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากป6ี3 2,000 คนx25 บาท
     1.5.1 จัดต้ังทมีการตรวจสุขภาพ
     1.5.2 จัดกจิกรรมการตรวจสุขภาพโดย
             1) จัดบทูประชาสัมพนัธ์
             2) ออกประชาสัมพนัธ์ใน 
กลุ่มเปา้หมาย
     1.5.3 พฒันาระบบการตรวจ/รง.ผล
     1.5.4 ติดตามประเมนิผล

โครงการวแผนพัฒนาระบบบริการและการเงินการคลงั แบบ “ยนืหยดั ยั่งยนื อยา่งยอดเยี่ยม (7ย)” (จติอาสาหา(ปดิ)รูรั่ว) (ตอ่)

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ /หนว่ยงานอื่น

1 นางเยี่ยมรัตน์
1.6 สง่เสริมการเพ่ิมรายได ้ระบบการ จักรโนวรรณ
บนัทกึเวชระเบยีน

     1.6.1 ประสานทมีimส่งเสริมการ 

ออดิทชาร์ท

     1.6.2 ประสานimส่งเสริมการสรุป 

เวชระเบยีน (ความทนัเวลา)

1.7 สง่เสริมการadmit  
     1.7.1 ลดการobserver ER OPD  
     1.7.2 เพิ่มการadmit จากลูกข่าย
1.8 สง่เสริมเพ่ิมรายไดก้ารนอนหอ้งพิเศษ
     1.8.1 พฒันาระบบบริการหอ้งพเิศษ

รวม 51,500

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา
งบประมาณ 

                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

แหลง่งบประมาณ

โครงการวแผนพัฒนาระบบบริการและการเงินการคลงั แบบ “ยนืหยดั ยั่งยนื อยา่งยอดเยี่ยม (7ย)” (จติอาสาหา(ปดิ)รูรั่ว) (ตอ่)



ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. สป. /หนว่ยงานอื่น
2 นางเยี่ยมรัตน์

2.1 ประชุมจัดท าหลักสูตรการส่ือสาร จนท.สามารถใหบ้ริการ บคุลากรกรแกนน า  -ค่าอาหารกลางวัน 2,000 P จักรโนวรรณ
การใหบ้ริการชาวต่างชาติ และส่ือสาร ด้านภาษาและ อาหารว่าง 100 บาท  

เครือข่าย รพ. 20 คน x 20 คน 
2.2 ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาทกัษะ หวัหนา้งาน/บคุลากร อาหารกลางวัน 6,000 P

การใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ในรพ.ภเูขียว 100 บาทx 60 คน 
 การใหบ้ริการชาวต่างชาติ และเครือข่าย 60 คน  ค่าสมนาคุณวิทยากร 18,000 P

(ทฤษฎแีละฝึกปฏบิติัในเหตุการณ์สมมติ)  5คนx6ชม.x600บาท
ค่าเอกสารx60ชดุx50บาท 3,000 P

ค่าปา้ยไวนลิ 800 P

วัสดุ 4,000 P

2.4 ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาทกัษะ หวัหนา้งาน/บคุลากร อาหารกลางวัน 6,000 P

การใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ในรพ.ภเูขียว 100 บาทx 60 คน 
 การใหบ้ริการชาวต่างชาติ และเครือข่าย 60 คน  ค่าสมนาคุณวิทยากร 18,000 P

(ทฤษฎแีละฝึกปฏบิติัในเหตุการณ์สมมติ)  5คนx6ชม.x600บาท
เฟส 2 ค่าเอกสารx60ชดุx50บาท 3,000 P

ค่าปา้ยไวนลิ 800 P

วัสดุ 4,000 P

งบประมาณ 
ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา

แหลง่งบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสขุภาพชาวตา่งชาติ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ
                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. สป. /หนว่ยงานอื่น
2 นางเยี่ยมรัตน์

3.โครงการขึ้นทะเบยีนแรงงานต่างด้าว เพื่อใหจ้นท.ทราบแนวทาง จนท.รพ.ภเูขียวและเครือข่าย  -ค่าอาหารกลางวัน 3,000 P จักรโนวรรณ
 - แนวทางการขึ้นทะเบยีนแรงงาน การขึ้นทะเบยีน งานประกนั 6 คน อาหารว่าง 100 บาท  
ต่างชาติ opd 2 คน x30คน 
 - แนวทางการใหบ้ริการชาวต่างชาติ er 2 คน  ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 P

ipd 11 คน  2คนx6ชมx600 บาท
node 6 คน ค่าเอกสาร x30ชุดx50บาท 1,500 P

ค่าปา้ยไวนลิ 800 P

ค่าพาหนะวิทยากร 1,440 P

180กมx4บาทx2

รวม 79,540       

กลุ่มเปา้หมาย ตวัชี้วัด ระยะเวลา

                                                                                 หวัหนา้งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสขุภาพชาวตา่งชาติ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิติัการ

ล าดบั กิจกรรม วัตถุประสงค์ 


















