
การน าเสนอมาตรการหลกัในการขบัเคลือ่นประเด็นส าคญัดา้นสาธารณสขุ 

ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลุม่งานประกนัสขุภาพ  สสจ.ล าพนู



โครงการราชทณัฑป์นัสขุ ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

จงัหวดัล าพูนมเีรอืนจ า รบัผดิชอบ 
จ านวน 1 แห่ง ปี2563 ณ กนัยายน 
2563 มผีูต้อ้งขงัท ัง้หมด 2,426 คน
เป็นชาย 2,147 คน หญงิ  279 คน 
และไดผ้่านการขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วย
บริการของส าน ักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2564  มีค าส ั่ง
แตง่ต ัง้คณะกรรมการและคณะท างาน 
ในการด าเนนิงานโดยมกีารจดัระบบ
การใหบ้รกิารครบท ัง้ 6 ดา้น



โครงการราชทณัฑป์นัสขุ ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์



โครงการราชทณัฑป์นัสขุ ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

GAP Analysis ปี 2563 แผนการด าเนนิงาน ปี 2564

1. Unit ท ำฟันไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ 1. ปรับปรงุระบบระบำยอำกำศ
2. ซอ่มหรอืจัดหำ Unit ท ำฟัน

2. กำรใชค้รภุณัฑพ์ระรำชทำนมจี ำนวน
นอ้ย

มแีผนกำรกำรใช ้ รถเอกซเรยเ์คลือ่นที่
และเครือ่งตรวจจอประสำทตำ 
พระรำชทำน รว่มกนัระดบัเขตสขุภำพ

3. กำรตรวจคณุภำพกำรบ ำบดัน ้ำเสยีไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำน

เพิม่จ ำนวนกำรตรวจสอบคณุภำพน ้ำที่
ผำ่นระบบบ ำบดัน ้ำเสยี กอ่นปลอ่ยสูล่ ำ
น ้ำสำธำรณะ จำก 1 เป็น 2 ครัง้ /ปี



การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั กลุม่งานประกนัสขุภาพ ปี 2564
รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทิางการเงนิ ระดบั 7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 4 และ ระดบั 6 ไมเ่กนิรอ้ยละ 8

สถานการณ์
ในปีงบประมาณ 2563
หนว่ยบรกิาร ของ
จงัหวดัล าพนู ไมม่วีกิฤต
ทางการเงนิ ระดบั7

แตม่หีนว่ยบรกิารที่
เป็นเป้าหมายกลุม่เสีย่ง
ดา้นการเงนิการคลงั
(ระดบั 3) จ านวน 
2 แหง่ รพ.ลี/้รพ.ป่าซาง

รพ.เวียงหนองล่อง 60

รพ.บ้านธิ 60

รพ.ป่าซาง 62

รพลี้ /ป่าซาง 63

คณะท ำงำน CFO ล ำพนู



Financial management CFO ปีงบประมาณ 2564

Target :โรงพยาบาลในสงักดัสานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (สสจ. รพศ. รพท. รพช.)

KPI :รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทิางการเงนิ ระดบั 7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 4 และ ระดบั 6 ไมเ่กนิรอ้ยละ 8

ตวัชีว้ดั
Small Success

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน

รอ้ยละหนว่ยบรกิาร
ประสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ

ระดบั 7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 4

ระดบั 6 ไมเ่กนิรอ้ย 8

ระดบั 7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 4

ระดบั 6 ไมเ่กนิรอ้ย 8

ระดบั 7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 4

ระดบั 6 ไมเ่กนิรอ้ย 8

ระดบั 7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 4

ระดบั 6 ไมเ่กนิรอ้ย 8

เป้าหมาย&ตวัชีว้ดั

มาตรการที ่1
การจดัสรรเงนิอยา่งเพยีงพอ 
(Sufficient Allocation)

มาตรการ 2 
พฒันาระบบบบญัชี

(Accounting Management)

มาตรการ 3
พฒันาศกัยภาพบรหิารดา้นการเงนิ
การคลงัแกเ่ครอืขา่ยและบคุลากร 
(Network & Capacity Building)

มาตรการ 4
สรา้งประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

(Efficient Management)

มาตรการ 5
ตดิตาม ก ากบั เครือ่งมอืประสทิธภิาพ

ทางการเงนิ
(Monitoring Management)

1.1 กำรประเมนิควำมพอเพยีงทีจ่ะ
สำมำรถจัดบรกิำรไดข้องทกุกองทนุ*
(*ทกุกองทนุ หมำยถงึ 5 กองทนุหลัก
ประกอบดว้ย            
1.หลักประกนัสขุภำพถว้นหนำ้UC 
2. กองทนุประกนัสงัคม 
3.กองทนุขำ้รำชกำร 
4. กองทนุแรงงำนตำ่งดำ้วและคนตำ่ง
ดำ้ว 
5.กองทนุบคุคลทีม่ปัีญหำสถำนะและ
สทิธิ
1.2 กำรจัดท ำแผนทำงกำรเงนิทีม่ี
คณุภำพ
1.3 กำรบรหิำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ย
ของหน่วยบรกิำร

2.1 เกณฑก์ำรประเมนิตำมนโยบำย
บญัช ีหน่วยบรกิำรสงักดัส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ
2.2 พัฒนำกำรหน่วยเบกิจำ่ยมบีญัชี

เงนิสด เงนิฝำกธนำคำรในระบบ 
GFMIS ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ถกูตอ้งตรงกบัรำยงำนเงนิ
คงเหลอืประจ ำวันและงบกระทบ
ยอดเงนิฝำกธนำคำร

3.1 พัฒนำศักยภำพบคุลำกรดำ้นกำรเงนิ
กำรคลังแกผู่ป้ฏบิตังิำนดำ้นบญัชขีอง
หน่วยบรกิำรสงักดัส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ

3.2 พัฒนำศักยภำพผูบ้รหิำรกำรเงนิกำร
คลังระดับเขต จังหวัด และหน่วยบรกิำร
3.3 พัฒนำศักยภำพหัวหนำ้งำนที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูกำรเงนิกำรคลัง 
เศรษฐกจิสขุภำพ และระบบประกนั
สขุภำพ 
3.4 พัฒนำศักยภำพดำ้นกำรเงนิกำรคลงั 
เศรษฐกจิสขุภำพ และระบบประกนั
สขุภำพแกผู่อ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลใหม่
(อำยงุำน 1-5 ปี)

4.1 กระจำยอ ำนำจใหเ้ขตสขุภำพบรหิำร
จัดกำร
4.2 พัฒนำรปูแบบกำรบรหิำรจัดกำรรว่ม
(Merging)
4.3 พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำร ระดับ
จังหวัด

5.1 กำรควบคมุก ำกบั โดยเปรยีบเทยีบ
แผนทำงกำรเงนิกบัผลกำรด ำเนนิงำน
5.2 กำรควบคมุก ำกบั โดยเกณฑ์
ประสทิธภิำพทำงกำรเงนิ (7 plus 
efficiency)
5.3 กำรควบคมุก ำกบั ดว้ยเกณฑป์ระเมนิ
ตน้ทนุผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน (Unit 
cost)
5.4 กำรเฝ้ำระวัง ตดิตำม ประเมนิผลกำร
บรหิำรจัดกำรดำ้นกำรเงนิกำรคลัง

Situation/Baseline: หนว่ยบรกิารสงักดัสานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประกอบดว้ย รพศ. รพท. รพช. มกีารจดัทาแผนบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้นวตักรรมระดบัพืน้ที ่เพือ่การพฒันาและขยายเป้าหมาย การดาเนนิงาน การรว่มบรหิารผา่นคณะกรรมการรว่มระดบัประเทศ (7*7) และคณะทางานระดบัเขต
(5x5) พฒันาการบรหิารระบบบญัชใีหม้คีณุภาพ พฒันาศกัยภาพ ภาคเีครอืขา่ย ทีค่รอบคลมุทกุพืน้ที ่เพือ่ลดอตัราหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ ระดบั 7 ดว้ยการ
ขบัเคลือ่น 5 มาตรการ

(รา่ง)



มาตรการ Gap แผนการด าเนนิงานปี 2564

1. กำรจัดสรรอยำ่งเพยีงพอ - กำรจัดสรรไมเ่พยีงพอ เชน่ รพ.ขนำดเล็กประชำกร
นอ้ย/รำยไดไ้มเ่พยีงพอ( บำ้นธิ เวยีงหนองลอ่ง)

- รพ.ขยำยระบบบรกิำร แตท่รัพยำกรทีว่ำงแผนไว ้
ไมไ่ดรั้บกำรสนับสนุนตำมแผน (ป่ำซำง)

CF จังหวดั ระดับเขต ประเทศ

2. พัฒนำระบบบัญชี -มคีวำมคลำดเคลือ่น  ในกำรบันทกึบัญช ีเนือ่งจำก
-นักบัญชมีกีำรเปลีย่นแปลงเรือ่ย ๆ เนือ่งจากไมไ่ดร้บั
การบรรจุ ยา้ย ลาออก
- เปลีย่นนโยบำยบัญชทีกุปี
- ไมม่คีวามเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งกนั ของบญัช ี
พสัด ุประกนั การเงนิ สง่ผลให ้กำรจัดท ำรำยงำน ไม่
สะทอ้นตำมควำมเป็นจรงิ 

1.พัฒนำบช. (ผูป้ฏบิัตงิำนจรงิ รพท. 2 และ
รพช. 1) เดอืน ธ.ค. 2563 ระยะเวลำ2 วนั 
2.พัฒนำทมีสอบทำนฯ จ.พะเยำ  เป้ำหมำย 
พัฒนำทมีสอบทำนเขตฯ และจังหวดั 
ระยะเวลำ (5 วนั)
3.พัฒนำตรวจสอบภำยใน 5 มติ ิ
4.พัฒนำทมี ผอ. และ รองแพทย ์เขำ้รว่มกบั
CHRO
4.พัฒนำ กำรจัดท ำรำยงำน เกณฑเ์งนิสด

3. พัฒนำศักยภำพบรหิำรดำ้นกำรเงนิ
กำรคลังแกเ่ครอืขำ่ยและบคุลำกร

ทมีมกีำรเปลีย่นแปลงโดยต ำแหน่ง - พัฒนำศักยภำพบคุลำกรตอ่เนือ่งและทมีใหม่
เพิม่เตมิ ในปีงบประมำณ 2564

4. สรำ้งประสทิธภิำพกำรบรหิำร
จัดกำร

1.ขำดกำรบรูณำกำรเชือ่มโยง กำรบรหิำรจัดกำร
(CFO CSO CHRO)
2. กำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะ (COVID-19)

- ระดับจังหวดั
บรูณำกำรงำนกบั CSO และCHRO
- กำรจัดท ำบรกิำรรว่มกันกบั CSO

5. ตดิตำม ก ำกบั เครือ่งมอื
ประสทิธภิำพทำงกำรเงนิ

กำรก ำกบัตดิตำมของแตล่ะหน่วยบรกิำร มแีนวทำงกำร
ด ำเนนิงำนเขม้ขน้ไมเ่ทำ่กนั

ก ำหนดใหม้กีำรก ำกบัตดิตำมอยำ่งตอ่เนือ่ง เป็นใน
แนวเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบับรบิทพืน้ที่

การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั กลุม่งานประกนัสขุภาพ ปี 2564
รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทิางการเงนิ ระดบั 7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 4 และ ระดบั 6 ไมเ่กนิรอ้ยละ 8



การใชจ้า่ยเงนิกองทนุสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่
(กองทนุสขุภาพต าบล) จงัหวดัล าพนู ปีงบประมาณ 2563

ล ำดบั อ ำเภอ รวมรำยรบั รำยจำ่ย เงนิคงเหลอื รอ้ยละเงนิคงเหลอื

1 ทุ่งหวัชำ้ง 1,469,869.87 1,203,165.00 266,704.87 18.14

2 บำ้นธิ 1,417,861.91 1,254,984.00 162,877.91 11.49

3 บำ้นโฮง่ 4,614,112.58 3,593,615.62 1,020,496.96 22.12

4 ป่ำซำง 5,074,135.25 4,089,529.52 984,605.73 19.4

5 เมอืงล ำพูน 15,872,404.21 11,123,818.57 4,748,585.64 29.92

6 แมท่ำ 3,927,208.86 2,996,674.00 930,534.86 23.69

7 ลี้ 6,330,903.07 5,668,254.04 662,649.03 10.47

8 เวยีงหนองลอ่ง 1,519,033.94 1,377,810.00 141,223.94 9.3

40,225,529.69 31,307,850.75 8,917,678.94 22.17

ทีม่ำ https://obt.nhso.go.th/obt/ วนัที ่15 ตลุำคม 2563 เวลำ 16.00 น

รำยงำนสรุปภำพรวมงบประมำณกองทนุสุขภำพต ำบล จงัหวดัล ำพนู  รำยอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

รวม



การใชจ้า่ยเงนิกองทนุสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่
(กองทนุสขุภาพต าบล) จงัหวดัล าพนู ปีงบประมาณ 2563

ท่ีมา https://obt.nhso.go.th/obt/ วนัท่ี 2 พย 2563

โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ

ทุง่หัวชำ้ง 13 277,265.00 39 589,100.00 18 265,915.00 16 184,998.75 4 88,150.00 90 1,405,428.75

บำ้นธิ 14 180,342.00 55 799,765.00 5 128,620.00 14 202,667.00 1 25,000.00 89 1,336,394.00

บำ้นโฮ่ง 37 868,028.62 155 2,002,159.00 33 547,261.00 46 4,447,152.00 9 219,480.00 280 8,084,080.62

ป่ำซำง 55 693,915.00 204 2,453,700.00 24 389,007.00 27 566,586.00 9 310,660.00 319 4,413,868.00

เมอืงล ำพนู 120 3,368,462.00 332 6,493,588.00 55 1,512,297.00 80 1,538,578.00 16 665,434.90 603 13,578,359.90

แม่ทำ 64 656,468.00 139 1,474,705.00 32 438,216.00 36 466,136.50 7 199,473.00 278 3,234,998.50

ลี้ 9 175,950.00 296 4,052,842.04 29 418,318.00 17 731,314.43 8 591,261.89 359 5,969,686.36

เวยีงหนองลอ่ง 2 32,790.00 53 762,140.00 8 180,065.00 3 264,575.00 3 216,200.00 69 1,455,770.00

314 6,253,220.62 1,273 18,627,999.04 204 3,879,699.00 239 8,402,007.68 57 2,315,659.79 2,087 39,478,586.13

รำยงำนสรปุจ ำนวนโครงกำร และงบประมำณ แยกตำมประเภทโครงกำร รำยอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

อ ำเภอ
สนับสนุนหน่วยบรกิำร สนับสนุนชมุชน สนับสนุนศนูยเ์ด็ก/สงูอำยุ บรหิำรจัดกำร ป้องกนั/ควบคมุโรคระบำด รวม

https://obt.nhso.go.th/obt/


การใชจ้า่ยเงนิกองทนุสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่
(กองทนุสขุภาพต าบล) จงัหวดัล าพนู ปีงบประมาณ 2563

GAP Analysis  ปี2563 แผนกำรด ำเนนิงำนปี2564

การใชเ้งนิกองทนุสขุภาพต าบล บางอ าเภอ

ยงัมเีงนิเหลอืเกนิ รอ้ยละ 20

พัฒนาศกัยภาพ อบรม ประชมุ เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ

 ทัง้ของทอ้งถิน่ /สาธารณสขุ ในการด าเนนิงานงบ

กองทนุสขุภาพต าบล รวมทัง้มกีารเฝ้าระวงัตดิตาม

การด าเนนิงาน ทกุเดอืน

กระบวนการ  ขัน้ตอนในการตรวจสอบ 

แผนงาน/โครงการ จากหลายฝ่ายใน

ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัล าพนู ท าให ้

การด าเนนิงานลา่ชา้

จัดท า ขัน้ตอนการ เสนอแผนงาน/โครงการ และ

อบรมชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน รวมทัง้สรา้ง

แบบฟอรม์ทีเ่อือ้ตอ่การด าเนนิงานใหง้า่ยขีน้


