
แผนและข้ันตอนการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. 
ผ่านระบบ e-Payment(ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข) 

ล าดับ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ วันที่เสร็จ 

1 จัดท ำ ตรวจสอบ และส่ง file โครงสร้ำงหน่วยงำน (3 ระดับ  
ได้แก่ จังหวัด (สสจ.) / อ ำเภอ (สสอ.) / โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล หรือหน่วยงำนที่มีชื่ออย่ำงอ่ืน) 

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ 

20 เม.ย. 
2561 

2 ก ร ม บั ญ ชี ก ล ำ ง ส่ ง Template( ก ำ ห น ด สิ ท ธิ ผู้ ใ ช้ )  ใ ห้ 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

กรมบัญชีกลำง 30 เม.ย. 
2561 

3 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพส่ง Template ให้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด 

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ 

 

1 – 6 พ.ค. 
2561 

4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจัดส่ง file ไปยังส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ / โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล หรือ
หน่วยงำนที่มีชื่ออย่ำงอ่ืนด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลตำม Template  
และส่งกลับมำรวมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข

จังหวัด 

5 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน และส่ง
ให้กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เพ่ือส่งให้กรมบัญชีกลำง 

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ 

7  พ.ค.  
2561 

6 กรมบัญชีกลำง จัดอบรมกำรใช้งำนโปรแกรมฯ  ผ่ำนระบบVDO 
conference ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชน ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด เจ้ำหน้ำที่ITและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ครู ก) (โดยผู้เข้ำฝึกอบรม
ต้องมีคอมพิวเตอร์) 

กรมบัญชีกลำง 15-16 พ.ค. 
2561 

7 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเริ่มจ่ำยเงินค่ำป่วยกำรผ่ำนระบบ e-
Payment 

ทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

1 ก.ค. 2561 

หมายเหตุ 
1. ระบบฐำนข้อมูลของ กอง สช. บนเวปไซต์ thaiphc.net ปิดเมนูกำรลงทะเบียน อสม. ใหม่ ตั้งแต่ 4 

เมษำยน 2561  เพ่ือปรับปรุงข้อมูล อสม. ให้สมบูรณ์ และน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์กรมบัญชีกลำง  
2. ขอให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จัดท ำค ำสั่งรำยชื่อ อสม. ที่มีสิทธิรับเงินค่ำป่วยกำรตำมจ ำนวนที่

ได้รับกำรจัดสรร และประกำศขึ้นเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัด เพ่ือประกำศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ (ตำมแบบฟอร์ม
ค ำสั่งที่แนบท้ำย) 

3. เมื่อระบบกรมบัญชีกลำงเปิดด ำเนินกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จึงบันทึกรำยชื่อ อสม. รำยใหม่
เข้ำระบบของกรมบัญชีกลำงต่อไป 
 



เงินสนับสนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดงบเบิกแทนกันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561  
จ านวนเงิน 490,600 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1. งบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ จ ำนวนเงิน 26,600.- บำท 
2. งบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ จ ำนวนเงิน 5,000.- บำท 
   1 + 2 จ ำนวนเงิน 31,600.- บำท กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ  

3. งบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน จ ำนวนเงิน 459,000.- บำท กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพฯ 
รับผิดชอบมีแผนงำน/โครงกำรที่ด ำเนินกำร ดังนี้ 
   3.1 โครงกำรวันอำสำสมัครสำธำรณสุขดีเด่นระดับจังหวัด ประจ ำปี 2561 จ ำนวนเงิน 80,000.- บำท 
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
   3.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.นักจัดกำรสุขภำพ 4 กลุ่มวัย และอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) จังหวัด
ล ำพูน ปี 2561 จ ำนวนเงิน 359,700.- บำท โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอร่วมกับโรงพยำบำลชุมชนเป็น
ผู้ด ำเนินกำร รำยละเอียดดังนี้ 
          3.2.1 กำรอบรมอสม.นักจัดกำร และ อสค. จ ำนวนเงิน 344,700.- บำท ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยในเดือน 
พฤษภำคม 2561  
 

    
อบรม อสม.
นักจัดการ 

งบประมาณ (บาท) พัฒนา อสค. รายงานผล รวม 

เมืองล าพูน 150 69,000 26,250 4,000 99,250 
บ้านธิ 20 9,200 3,550 2,000 14,750 
แม่ทา 60 27,600 10,550 2,500 40,650 
ป่าซาง 90 41,400 15,800 2,500 59,700 
บ้านโฮ่ง 50 23,000 8,800 2,500 34,300 
ล้ี 80 36,800 14,050 3,000 53,850 
ทุ่งหัวช้าง 30 13,800 5,300 2,000 21,100 
เวียงหนองล่อง 30 13,800 5,300 2,000 21,100 
ล าพูน 510 234,600 89,600 20,500 344,700 
          3.2.1 กำรติดตำมเยี่ยมเสริมพลัง อสม.นักจัดกำร และกำรด ำเนินงำนขึ้นทะเบียน อสค. จ ำนวนเงิน 
15,000.- บำท ภำยในเดือน พฤษภำคม 2561 
   3.3 โครงกำรคัดเลือกองค์กร อสม.สร้ำงสุขภำพต้นแบบ จ ำนวนเงิน 19,300.-บำท ด ำเนินกำรในเดือนพฤษภำคม  
2561   
ณ วันที่ 19 เมษำยน 2561 งบประมำณตำมข้อ 3 ที่กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพรับผิดชอบ จ ำนวนเงิน 459,000.- 
บำท ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว 80,000.-บำท คิดเป็น 17.42 %  
และภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 จะเบิกจ่ำยได้จ ำนวนเงิน 92.52 %  
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เป้าหมายการพัฒนาอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ประจ าปีงบประมาณ  2561   
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

อ าเภอ เป้าหมาย 
รวม 

เป้าหมาย (คน/ครอบครัว) งบประมาณสนับสนุน 
CKD3 LTC NCD พัฒนา อสค. รายงานผล 

เมืองล าพูน 1,575 525 525 526 26,250 4,000 
บ้านธิ 213 71 71 71 3,550 2,000 
แม่ทา 633 211 211 211 10,550 2,500 
ป่าซาง 948 316 316 317 15,800 2,500 
บ้านโฮ่ง 528 176 176 176 8,800 2,500 
ล้ี 843 281 281 282 14,050 3,000 
ทุ่งหัวช้าง 318 106 106 106 5,300 2,000 
เวียงหนองล่อง 318 106 106 106 5,300 2,000 
ล าพูน 5,379 1,792 1,792 1,795 89,600 20,500 
1)  เป้ำหมำย CKD3  ใช้ฐำนข้อมูลผู้ป่วย CKD stage 3 ปี 2561 จ ำนวน 1,792 คน (งบประมำณกำรพัฒนำ   
     อสค. ckd หัวละ 50 บำท ) เน้นกำรฝึกปฏิบัติที่บ้ำน/รพ.สต.รำยกลุ่ม  
2)  เป้ำหมำย  NCD /LTC  ใช้กำรค ำนวณโดยเอำจ ำนวนเป้ำหมำย  อสค /NCD  จ ำนวน 500,000 คน ทั้งประเทศ     
     หำรด้วยจ ำนวน ต ำบล 7,255 ต ำบล   ได้ค่ำเฉลี่ย 34.45  คน  จึงใช้เป้ำหมำยต ำบลละ 35 คน  โดยจังหวัด   
     ล ำพูน มีจ ำนวนต ำบล 51 ต ำบลจึงเป็นเป้ำหมำย จ ำนวนทั้งสิ้น 1,792   คน   

 

เป้าหมายการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ 4 กลุ่มวัย  

 
อ าเภอ 

 
จ านวน 

 อสม.ทั้งหมด 
เป้าหมายอบรม อสม.

นักจัดการ 
งบประมาณสนับสนุน 

(บาท) 

เมืองล าพูน 3,268 150 69,000 
บ้านธิ 616 20 9,200 
แม่ทา 1,072 60 27,600 
ป่าซาง 1,742 90 41,400 
บ้านโฮ่ง 1,257 50 23,000 
ล้ี 1,698 80 36,800 
ทุ่งหัวช้าง 539 30 13,800 
เวียงหนองล่อง 688 30 13,800 
ล าพูน 10,880 510 234,600 

 งบประมำณ อบรม อสม.นักจัดกำร หลักสูตร 2 วัน ๆ ละ 230 บำท  
 เป้ำหมำยอบรม อสม.นักจัดกำรต ำบลละ 10 คน 

 
หมำยเหตุ : 1.สำมำรถเบิกเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ วันละ 130 บำท   
     2.ค่ำเดินทำง อสม.คนละไม่เกิน 50 บำท/วัน 3.ค่ำวิทยำกรอบรม ชั่วโมงละ ไม่เกิน 600 บำท 
     4.ค่ำวัสดุอบรม คนละ 50 บำท (รวมค่ำจัดท ำใบประกำศนียบัตร)  
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