สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีเสมือนและบัญชีจริง สาหรับ PCC ในจังหวัดสุรินทร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
********************************************
คลินิกหมอครอบครัว (PCC) ดาเนินการจัดทาบัญชี 2 รูปแบบ คือ
1. รายงานรายรับ-รายจ่าย บัญชีเสมือน (Virtual Account)
2. รายงานรายรับ-รายจ่าย บัญชีจริง (Real Account)
โดยมีวิธีการและรายละเอียดบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ “2560_Virtual Account.xlsx” ดังนี้
 รายงานรายรับ-รายจ่าย บัญชีเสมือน (Virtual Account) บันทึกข้อมูลลงในชีต “VA_PCC” ตาม
หลักเกณฑ์ด้านล่าง
ด้านรายรับ
ลาดับ
รายการ
1 รายรับบริการผู้ป่วยนอก (OP)

2

รายรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP
Basic)

คาอธิบาย
ประชากรสิทธิ UC ในพื้นที่รับผิดชอบ คูณ อัตราเหมาจ่ายหลัง
หักค่าแรง (เงิน OP ที่โอนลงแม่ข่ายจริงปี 2560)
โดยกาหนดอัตรา (บาท) ดังนี้
รพ.สุรินทร์
รพ.ปราสาท
รพ.พนมดงรัก
590
680
970
รายละเอียดประกอบตามตารางที่ .....
ประชากรสิทธิ UC ในพื้นที่รับผิดชอบ คูณ อัตราเหมาจ่าย (เงิน
PP ที่โอนลงแม่ข่ายจริงปี 2560) โดยกาหนดอัตรา (บาท) ดังนี้
รพ.สุรินทร์
รพ.ปราสาท
130
140
รายละเอียดประกอบตามตารางที่ .....

รพ.พนมดงรัก
200

3

รายรับค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

ประชากรสิทธิ UC ในพื้นที่รับผิดชอบ คูณ อัตราเหมาจ่าย
โดยกาหนดอัตรา (บาท) ดังนี้
รพ.สุรินทร์
รพ.ปราสาท
รพ.พนมดงรัก
23
11
9
รายละเอียดประกอบตามตารางที่ .....

4

รายรับค่าบริการรักษาสิทธิ UC นอกเขต

จานวนผู้รับบริการสิทธิ UC นอกเขต คูณ อัตราเรียกเก็บตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ทีม่ ีแพทย์ตรวจ โดยกาหนด อัตรา 150 บาท
(ทุกแห่ง)

5

รายรับค่าบริการรักษาสิทธิต่างๆ ที่รับเอง
5.1 สิทธิประกันสังคม

จานวนผู้รับบริการสิทธิประกันสังคม คูณ อัตราเหมาจ่าย
โดยกาหนดอัตรา 100 บาท (ทุกแห่ง)

5.2 สิทธิ อปท.

จานวนผู้บริการสิทธิ อปท. คูณ อัตราเรียกเก็บตามเกณฑ์ รพ.
สต.ที่มีแพทย์ตรวจ โดยกาหนดอัตรา 150 บาท (ทุกแห่ง)

5.3 สิทธิผู้ป่วยชาระเงินเอง

จานวนผู้บริการสิทธิผู้ป่วยชาระเงินเอง คูณ อัตราเรียกเก็บตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ทีม่ ีแพทย์ตรวจ โดยกาหนดอัตรา 150 บาท
(ทุกแห่ง)

ด้านรายรับ (ต่อ)
ลาดับ

รายการ
5.4 สิทธิอื่นๆ เช่น.........................

คาอธิบาย
จานวนผู้บริการสิทธิอื่น คูณ อัตราเรียกเก็บตามเกณฑ์ รพ.สต.ที่
มีแพทย์ตรวจ โดยกาหนดอัตรา 150 บาท (ทุกแห่ง)

6

รายรับโครงการต่างๆ นอกเหนือจากแม่ข่ายสนับสนุน

รายรับทีไ่ ด้รบั แหล่งอื่น เช่น กองทุนตาบล งบ สสส. เป็นต้น

7

รายรับงบบุคลากรจากเงินงบประมาณ

8

รายรับอื่น ๆ เช่น รับเงินบริจาค

ข้อมูลเงินงบประมาณงบบุคลากรของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน
ใน PCC (เงินเดือน/ เงินประจาตาแหน่ง/ พตส./ ฉ.11)
รายละเอียดบันทึกในชีต “บุคลากร”
ข้อมูลเงินรายรับอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-7

ด้านรายจ่าย
ลาดับ
รายการ
1 มูลค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป
1.1 มูลค่ายาใช้ไป
1.2 มูลค่าวัสดุการแพทย์ใช้ไป

คาอธิบาย
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ที่ใช้ไป จาแนกตามประเภท

1.3 มูลค่าวัสดุทันตกรรมใช้ไป
1.4 มูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป
1.5 มูลค่าวัสดุเภสัชกรรมใช้ไป
2

ค่าบริการ LAB

มูลค่าให้บริการ LAB

3

ค่าบริการผู้ป่วยนอก กรณีผู้ป่วยเขตรับผิดชอบ PCC เข้า
รับบริการที่รพ.แม่ข่าย (ตามจ่าย)
จานวน.......................ครั้ง

ข้อมูลค่ารักษาผู้ป่วยนอกในเขต เข้ารับบริการที่ รพ.แม่ข่าย คูณ
อัตราเรียกเก็บ (Unit Cost) โดยกาหนดอัตรา (บาท) ดังนี้

4

ยอดรวมการตามจ่ายผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยังหน่วยบริการนอก
สังกัด สธ. หรือส่งออกนอก CUP

ข้อมูลค่ารักษาผู้ป่วยนอกในเขต ทีส่ ่งต่อไปนอก รพ.แม่ข่าย หรือ
ส่งต่อ รพ.นอกสังกัด สธ. (จากข้อมูล OP refer) โดยกาหนด
เกณฑ์ตามจริงไม่เกิน 1,600 บาท

5

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการต่างๆ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทาโครงการต่าง ๆ

6

ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
6.1 เงินงบประมาณ

รพ.สุรินทร์
รพ.ปราสาท
รพ.พนมดงรัก
ตามจริงไม่เกิน
270
270
700 บาท
และระบุจ้านวนครัง
หมายเหตุ ตามอัตราที่จังหวัดกาหนด หนังสือที่ สร 0032.007/
ว 1121 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง อัตราการเรียกเก็บฯ
ปีงบประมาณ 2560

จานวนเงินเดือน ค่าตอบแทน ของเจ้าหน้าที่ที่รับจากเงิน
งบประมาณตรงกับรายรับข้อ 7

ด้านรายจ่าย (ต่อ)
ลาดับ

รายการ
6.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
6.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
6.2.2 ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานนอกเวลา
6.2.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม ไปราชการ

คาอธิบาย
จานวนเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ของ
เจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายไป
ราชการ
จานวนเงินค่าไฟฟ้า ประปา สื่อสาร

7

ค่าสาธารณูปโภค

8

ค่าวัสดุ

จานวนเงินค่าวัสดุสานักงาน งานบ้านงานครัว ที่จ่ายเองหรือมูล
ค่าที่รับจากแม่ข่าย

9

ค่าครุภณ
ั ฑ์

จานวนเงินค่าครุภัณฑ์ ที่จ่ายเองหรือมูลค่าทีร่ ับจากแม่ข่าย

10

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (นอกเหนือจาก 1-9)

 รายงานรายรับ-รายจ่าย บัญชีจริง (Real Account) บันทึกข้อมูลลงในชีต “RA_PCC” ตามหลักเกณฑ์
ด้านล่าง
ด้านรายรับ
ลาดับ
รายการ
1 รายรับจากแม่ข่าย
1.1 รับ Fix Cost_PCC
1.2 รับอื่นๆ
2 รายรับทีไ่ ด้รบั สนับสนุนจากแม่ข่าย เพื่อบริการรักษา
ส่งเสริมสุขภาพ
2.1 มูลค่าการเบิกยา
2.2 มูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา
2.2.1 วัสดุการแพทย์ทั่วไป
2.2.2 วัสดุทันตกรรม
2.2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.2.4 วัสดุเภสัชกรรม
3 รายรับค่าบริการรักษาสิทธิต่างๆ ที่รับเอง
3.1 สิทธิประกันสังคม

4

3.2 สิทธิประกัน อปท.
3.3 สิทธิผู้ป่วยชาระเงินเอง
3.4 สิทธิอื่นๆ เช่น.........................
รายรับโครงการต่างๆ ในการส่งเสริมป้องกัน
4.1 รายรับโครงการงบ PP basic service
4.2 รายรับโครงการงบ PP-area based
4.3 รายรับโครงการงบกองทุนตาบล
4.4 รายรับเงินกองทุนอื่นๆ เช่น สสส.

คาอธิบาย
รายรับทีไ่ ด้รบั สนับสนุนจากแม่ข่าย เช่น Fix Cost เป็นต้น
ตามที่แม่ข่ายสนับสนุน
เช่น รับวัสดุจากแม่ข่าย

จานวนผู้รับบริการสิทธิประกันสังคม คูณ อัตราเหมาจ่าย
โดยกาหนดอัตรา 100 บาท (ทุกแห่ง)
รายรับจริงจากผูบ้ ริการสิทธิ อปท.
รายรับจริงจากผูบ้ ริการสิทธิผู้ป่วยชาระเงินเอง
รายรับจริงจากผูบ้ ริการสิทธิอื่น

ด้านรายรับ (ต่อ)
ลาดับ

5

6

รายการ

รายรับตามผลงาน (รพ.แม่ข่ายจัดสรรให้)
5.1 รายรับผลงานจาก QOF
5.2 รายรับตามผลงานอื่น ๆ
รายรับอื่น ๆ เช่น รับเงินบริจาค

คาอธิบาย

รายรับตามผลงานที่โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดสรรให้ เช่น
QOF เป็นต้น
ข้อมูลเงินรายรับอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-5

ด้านรายจ่าย
ลาดับ
รายการ
1 มูลค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป
1.1 มูลค่ายาใช้ไป
1.2 มูลค่าวัสดุการแพทย์ใช้ไป
1.3 มูลค่าวัสดุทันตกรรมใช้ไป
1.4 มูลค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป
1.5 มูลค่าวัสดุเภสัชกรรมใช้ไป
2 ค่าบริการ LAB
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการต่างๆ
4 ค่าใช้จ่ายในรายการทีไ่ ด้รับสนับสนุนจาก Fix Cost_PCC
4.1 ค่าสาธารณูปโภค
4.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
4.3 ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานนอกเวลา
4.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ไปอบรม ไปราชการ
5 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร (นอกเหนือจาก Fix Cost)
5.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
5.2 ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานนอกเวลา
6 ค่าวัสดุ
7 ค่าครุภณ
ั ฑ์
8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (นอกเหนือจาก 1-7)

คาอธิบาย
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป จาแนกตามประเภท

มูลค่าให้บริการ LAB
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทาโครงการต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในรายการทีไ่ ด้รับสนับสนุนจาก Fix Cost ของ PCC
จาแนกตามประเภท

จานวนเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ของ
เจ้าหน้าที่ นอกเหนือจาก Fix Cost จาแนกตามประเภท
จานวนเงินค่าวัสดุที่จ่ายเองหรือมูลค่าที่รับจากแม่ข่าย
จานวนเงินค่าครุภัณฑ์ ที่จ่ายเองหรือมูลค่าทีร่ ับจากแม่ข่าย

ตารางข้อมูลประกอบการคิดอัตรา
ตาราง

การจัดสรรเงินงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) หลังหักเงินเดือน OP/PP
จาแนกรายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
หน่วยบริการ

รับโอน 100%

ปชก.UC
1 ก.ค.59

อัตราต่อหัว
OP
PP

ที่

รหัส

1

10668

รพ.สุรินทร์

A

111,546,556.91

25,134,701.83

188,412.00

592.04

133.40

2

10918

รพ.ปราสาท

M1

81,188,308.60

17,747,125.52

118,423.00

685.58

149.86

3

10920

รพ.รัตนบุรี

M2

44,241,691.53

9,584,617.89

67,705.00

653.45

141.56

4

10922

รพ.ศีขรภูมิ

M2

65,867,429.44

13,258,830.88

93,931.00

701.23

141.16

5

10923

รพ.สังขะ

M2

61,102,749.47

12,269,932.55

88,431.00

690.97

138.75

6

10916

รพ.ท่าตูม

F1

52,573,055.84

11,016,784.44

77,451.00

678.79

142.24

7

10915

รพ.ชุมพลบุรี

F2

33,723,312.74

7,167,225.72

47,022.00

717.18

152.42

8

10917

รพ.จอมพระ

F2

26,964,748.79

5,725,262.74

42,328.00

637.04

135.26

9

10919

รพ.กาบเชิง

F2

34,611,045.34

7,355,814.34

47,365.00

730.73

155.30

10

10921

รพ.สนม

F2

23,919,413.62

5,082,793.71

29,957.00

798.46

169.67

11

10924

รพ.ลาดวน

F2

32,092,007.13

6,818,934.77

40,194.00

798.43

169.65

12

10925

รพ.สาโรงทาบ

F2

32,504,504.65

6,907,118.17

40,016.00

812.29

172.61

13

10926

รพ.บัวเชด

F2

26,298,443.17

5,588,525.19

31,924.00

823.78

175.06

14

22302

รพ.พนมดงรัก

F2

27,926,003.90

5,933,790.48

28,874.00

967.17

205.51

15

27842

รพ.เขวาสินรินทร์

F3

23,592,756.08

5,013,186.46

24,885.00

948.07

201.45

16

27843

รพ.ศรีณรงค์

F3

33,259,912.91

7,067,664.77

31,427.00

1,058.32

224.89

17

27844

รพ.โนนนารายณ์
รวม

F3

24,932,770.43
736,344,710.55

5,298,135.07
156,970,444.53

23,803.00
1,022,148.00

1,047.46

222.58

ระดับ

OP

PP

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

