
    

                บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง       โทร ๐ ๕659 7086  
ที่  อน0032.3.2/79                   วันที่    16    ธันวาคม   ๒563 
เรื่อง   ขอส่งเอกสารการเผยแพรข่้อมูลตามกระบวนการ  ITA  ข้อ  EB 2 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  จัดท าเอกสารแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based 
Integrity  and  Transparency  Assessment : EBIT  การแระเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2564   

    หัวข้อ EB 2  ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี ้       
 EB2  หัวข้อ 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล 

                                       การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน   
             EB2  หัวข้อ 2.9 ข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

2.9.1 การวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจดัจ้างและการจัดหาพัสดปุระจ าปทีี่ผ่านมา        
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

                    2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจดัหาพัสดุประจ าป ี  
2.9.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจดัจ้างและการจดัหาพัสดุประจ าปี ประจ าปีตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
2.9.4 ประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจดัซือ้จัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบรสิุทธ์ิใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี   
2.9.5 แบบสรุปผลการจดัหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร. 1)   

                 EB2  หัวข้อ  2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
    EB2  หัวข้อ  2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบญัญัติการอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)   
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา      

        
            (นางสาวกศมา เหลา่เมือง) 
           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
                                      ทราบ 
 
 
 

       (นายธีร์สุทธ ิ ปีตวิบลเสถียร) 
  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 
 

 

 



 

คณะกรรมการบริหารงานศูนย์จัดเก็บรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษศรานุวัฒน์  เกียรติวชิรพันธ์
ประธานกรรมการ 

นางสุรีย์ภรณ์  แก้วกาญจนวิเศษ 

นางดวงใจ  เจตเขตการณ์ 

นางสาวโบตั๋น   จงกสิกรรม 

กรรมการ 

 

นางสาวกศมา  เหล่าเมือง 

หัวหน้าศูนย์จัดเก็บรายได้ 

นางสาวนภาพรรณ  ลูกปัด 

งานประกัน  

 กรรมการ/เลขานุการ 

 

นางนันทวรรณ  กะวะระพฤกษ ์
กลุ่มงานการเงิน 

นางสาวณัฐกานต์  สุธัมมา 
กลุ่มงานบัญชี 

กรรมการ 



ศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

มีหน้าที่ติดตามเรียกเกบ็ค่ารักษาทุกสิทธิ์ ได้แก่ 

  1. เบิกได้ – จ่ายตรง  
  2. อปท. รัฐวิสาหกิจ  
  3. UC  
  4. ประกันสังคม  
  5. พรบ.รถ  
  6. แรงงานต่างด้าว  
  7. จ่ายเงนิเอง  
 

ผลการด าเนินการตามระบบ 

  • มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์จัดเก็บรายได้  
  • มีการมอบหมายหน้าท่ีให้มีหัวหน้าศูนย์ และผู้ปฏิบัติงาน  
  • มีการแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  
  • มีการแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความสมบูรณ์ของค่ารักษา  
  • มีการจัดท า work flow การท างานทุกสิทธิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Work Flow (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
โครงสร้างการให้บริการลูกหนี้ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลหนองขาหย่าง) 

 
1. หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิของผู้มารับบริการให้ถูกต้อง 
2.ฝ่ายงานการเงินและบญัชีน าใบเสร็จมาตัดยอดการรับช าระเงินใน
ระบบ Hos xp เดือนละ 1 ครั้ง  
3. ฝ่ายงานการเงินและบญัชีปริน้รายงานสิทธิลูกหนี้รายตัวทุกสิทธิจาก
ระบบ hos xp สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งหน่วยงานท่ีเรียกเก็บตรวจสอบ 
4. หน่วยเรียกเก็บด ำเนินกำร 
   4.1 ตรวจสอบหลักฐำนให้ถุกต้องและส่งเบิก  หำกไม่ถูกต้องให้
แก้ไขเปล่ียนแปลงในระบบ hos xp ภำยใน 3 วัน และแจ้งงำนกำรเงิน
และกำรบัญชใีห้รับทรำบในกรณท๊ี่แก้ไขเรียบร้อย 
  4.2 รับหนังสือแจ้งโอนจำกกำรเงิน  ด ำเนินกำรดงันี ้

             - ตรวจสอบหลักฐำนรับโอนเงินครบหรือไม่ ตำมหนังสือเรียกเก็บ 

        - รับโอนเงินไม่ถกูต้องท ำบันทึกกำรเงินเพื่อบันทึกตัดหน้ีสูญ 

5. งำนกำรเงินและบัญชี ปริ้นรำยงำนประจ ำวันจำกระบบ hos xp  
บันทึกบัญชีลูกหนี้รำยตัว รับเอกสำรแจ้งโอนเงินจำหน่วยงำน
ภำยนอกที่เรียกเก็บด ำเนินกำรดงันี้ 
     A. ส ำเนำหนังสือแจง้โอนให้หน่วยงำนเรียกเก็บทรำบและ
ตรวจสอบหลักฐำนรับดอนเงินครบหรือไม่ตำมหนังสือเรียกเก็บ 

     B. บันทึกลดยอดลูกหน้ีรำยตวั 

     C. สรุปยอดลูกหนี้รำยตวัทุกสิทธิ ทุกส้ินเดือนเพื่อกระทบยอด
เกณฑ์บัญชีคงค้ำง 
***ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกศมำ  เหล่ำเมือง 
 

 

 

 

 

ผู้รับบริกำร งำนเวชระเบียน 

OPD ER 

กรณีเบิกได ้ฝ่ำยเภสัช 

(กรณีช ำระเงินเอง) 

X-ray Lab 

ฝ่ายงาน
การเงินละ
บัญช ี(2) 
 

ฝ่ายงาน
การเงินละ
บัญช ี(5) 
 

หน่วยงาน
เรียกเก็บ 
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A

 
 

 



 
โครงสร้างการใหบ้ริการลูกหนี้ค่ารักษาผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลหนองขาหย่าง) 

 
1. หอผู้ป่วยบันทึกสรุปรายการค่ารักษาผู้ป่วยท่ีจ าหน่ายในแบบสรุปค่า    
รักษาพยาบาล 
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบในการเบิกและตรวจสอบสิทธิการรกัษาให้
ถูกต้อง 
3.ฝ่ายงานเภสัชรับช าระเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้มารับบรกิาร 
4.ฝ่ายงานการเงินและบญัชีน าใบเสร็จมาตัดยอดการรับช าระเงินในระบบ 
Hos xp เดือนละ 1 ครั้ง  
5. ฝ่ายงานการเงินและบญัชีปริ้นรายงานสิทธิลูกหนี้รายตัวทุกสทิธิจาก
ระบบ hos xp สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งหน่วยงานท่ีเรียกเก็บตรวจสอบ 
6. หน่วยเรียกเก็บด ำเนินกำร 
   6.1 ตรวจสอบหลักฐำนให้ถุกต้องและส่งเบิก  หำกไม่ถูกต้องให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงในระบบ hos xp ภำยใน 3 วัน และแจ้งงำนกำรเงินและ
กำรบัญชใีห้รับทรำบในกรณีที่แกไ้ขเรียบร้อย 
  6.2 รับหนังสือแจ้งโอนจำกกำรเงิน  ด ำเนินกำรดงันี้ 

             - ตรวจสอบหลักฐำนรับโอนเงินครบหรือไม่ ตำมหนังสือเรียกเก็บ 

        - รับโอนเงินไม่ถกูต้องท ำบันทึกกำรเงินเพื่อบันทึกตัดหน้ีสูญ 

7. งำนกำรเงินและบัญชี ปริ้นรำยงำนประจ ำวันจำกระบบ hos xp  
บันทึกบัญชีลูกหนี้รำยตัว รับเอกสำรแจ้งโอนเงินจำหน่วยงำนภำยนอกที่
เรียกเก็บด ำเนินกำรดงันี้ 
     A. ส ำเนำหนังสือแจง้โอนให้หน่วยงำนเรียกเก็บทรำบและตรวจสอบ
หลักฐำนรับดอนเงินครบหรือไม่ตำมหนังสือเรยีกเก็บ 

     B. บันทึกลดยอดลูกหน้ีรำยตวั 

     C. สรุปยอดลูกหนี้รำยตวัทุกสิทธิ ทุกส้ินเดือนเพื่อกระทบยอดเกณฑ์
บัญชีคงค้ำง 
**วันท่ีส่งข้อมูลทันเวลำ ภำยใน 30 วัน 

                                         **วันตัดยอดออก  Statement ทุกสิ้นเดือน 

***ผู้รับผิดชอบ นางสุรยี์ภรณ์  แกว้กาญจน์วิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้รับบริกำร งำนเวชระเบียน 

หอผู้ป่วยใน 

ฝ่ายงาน
การเงินละ
บัญช ี(4) 
 

ฝ่ายงาน
การเงินละ
บัญช ี(7) 
 

หน่วยงาน
เรียกเก็บ(6) 
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ตรวจสอบ,สรปุเวชระเบียนส่งแพทย์ 2 วันท าการ

   

แพทย์สรุปผลวินิจฉัย , หตัถการ 

Coder ให้รหัสโรคปละหตัถการ 

Key ลงผลวินิจฉัย ใน Hos xp และดึง
ข้อมูล 12 แฟ้ม เข้าระบบ E-claim 
(ตรวจสอบข้อมลูผู้ป่วยครบถ้วนจาก 

Hos xp และทะเบยีนรับใหม่) 

ตรวจสอบข้อมลูกลบัจาก สปสช. 
หลังจากส่งข้อมลู 

ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน (ติด 
C) 

- ข้อมูลที่แจ้งบริหาร ตดัตามรายเดือน
ทุกสิ้นเดือน 

- ข้อมูลที่ Statement ออก ตัดรอบ
ตามการส่งข้อมูล 

ฝ่ำยเภสัช 

(กรณีช ำระเงินเอง) 
กรณีเบิกได ้

7 วันท าการ

   

2 วันท าการ

   

2 วันท าการ

   

2 วันท าการ

   

แก้ไข 1 วัน
ท าการ    



 

แนวทางการเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยนอกประกันสังคม 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวนภำพรรณ  ลูกปัด 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยนอก 

ตรวจสอบเอกสำรส ำเนำบัตรประชำชน  

ตรวจค่ำรักษำในระบบ  Hos  

กรณีเจ็บป่วยทั่วไป 

รพ. ต่ำงจังหวัด 

ตรวจสอบข้อมูล

โปรแกรม hosxp  

จัดท ำหนงัสือเรียกเก็บ 

ส่งข้อมูลให้ สกส. ทุกวันท่ี 20 ของเดือน 

รพ. หนองขำหยำ่ง 

กรณีฉุกเฉิน , อุบัติเหต ุ,

ทุพพลภำพ ,กองทุน 

ทุพพลภำพ,กองทุน 

ส่งรำยงำนลูกหนี้ประจ ำเดือน 

ทุพพลภำพ,กองทุน 



  

***ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกศมำ  เหล่ำเมือง 
 



  

***ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกศมำ  เหล่ำเมือง 
 



 

 

***ผู้รับผิดชอบ นำงสำวกศมำ  เหล่ำเมือง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ***ผู้รับผิดชอบ นำงสำวนภำพรรณ  ลูกปัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยสิทธิช าระเงินเอง 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

           ***ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวนภำพรรณ  ลูกปัด 

 

 

ผู้ป่วยนอก 

ตรวจสอบเอกสำรเลข 13 หลัก  

ตรวจค่ำรักษำในระบบ  Hos  

ช ำระเงินเอง 

ทุพพลภำพ,กองทุน 

ส่งรำยงำนลูกหนี้ประจ ำเดือน 

ทุพพลภำพ,กองทุน 



แนวทางการเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วยสิทธิแรงงานต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนภาพรรณ  ลูกปัด 

 

 

ผู้รับบริการ 

ตรวจสอบเอกสารเลข 13  หลัก ต่างด้าวที่ขึ้น
ทะเบียน รพ. 
หนองขาหย่าง 

ต่างด้าวขึ้น
ทะเบียน รพ. 
ต่างจังหวัด
หรือต่างด้าวที่
ไม่ขึ้นทะเบียน 

ตรวจสอบข้อมูลโปรแกรม  
hosxp 

ช าระเงินเอง 

ส่งข้อมูลให้เบิกกบั สสจ 

ส่งรายงานลูกหนี้ประจ าเดือน 



แนวทางการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาพรรณ  ลูกปัด 
  

 

ผู้รับบริการ 

ห้องบัตรแจ้งซื้อบัตรประกัน
สุขภาพ ประสาน OPD 

พยาบาล (OPD) ประสานแพทย์เพ่ือ 
สั่ง  Lab  และออกใบตรวจสุขภาพ 

ห้องช าระเงิน 

น าใบเสร็จมาขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ 

การเงิน 

กองเศรษฐฯ สสจ. 

การเงินคีย์เลขที่ใบเสร็จลงเว็บ 
http://fwf.cfo.in.th/ 

ส่งเงิน ส่งเงิน 

หลังจากส่งเงินเรียบร้อยแล้ว 

http://fwf.cfo.in.th/


แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผา่นเว็บไซตโ์รงพยาบาลหนองขาหย่าง 

  ช่ือหน่วยงาน  :  กลุ่มงานประกนัสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
วัน/เดือน/ป ี   :  9  ธันวาคม  2563 
หวัข ้อ :   EB 2 หน่วยงานมีการเปดิเผยข้อมลูข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

รายละเอยีดข้อม ูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  
หัวข้อ EB 2  ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี ้       
 EB2  หัวข้อ 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล 

                                       การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน   
             EB2  หัวข้อ 2.9 ข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจดัหาพัสดุประจ าปีท่ีผ่านมา        
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

                    2.9.2 แผนการจดัซื้อจัดจา้งและการจดัหาพสัดุประจ าป ี  
2.9.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจดัจ้างและการจดัหาพัสดุประจ าปี ประจ าปี
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
2.9.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงานดา้นการจัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความ
บริสุทธ์ิใจในการจดัซื้อจัดจา้งของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมลูความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที ่  
2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดใุนแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ 
สขร. 1)   

                 EB2  หัวข้อ  2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
                       EB2  หัวข้อ  2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบญัญัติการ  

อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) 
Link ภายนอก   : ไม ่ม ี
หมายเหต ุ  :  .................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
                (นางสาวกศมา  เหลา่เมือง)                                    (นายธีร์สุทธิ  ปีตวิบลเสถยีร) 
          ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

       วันที ่9  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                               วันท่ี 9  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563            
   

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

 (นายธีรพงษ์   ภาริดผล) 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน 

 วันท่ี 9  เด ือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563            

 
 


