
แผนยุทธศาสตร์  เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (2561 -2565) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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S.3 พัฒนาระบบริหาร
จัดการของเครือข่าย
บริการสุขภาพด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

          

S.4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ 

๒.ภาวะวิกฤติทาง
การเงินของ สสอ.
และรพ.สต.  

7 6 5 4 3 2 โครงการเพิ่ ม
ร าย ไ ด้  - ล ด
รายจ่าย 

1.จัดทำแผนบริหารเงินบำรุง
แบบสมดุล (ทำแผนให้มีรายรับ
เท่ากับรายจ่าย)  

 

         ๒.การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา 
๒.๑ ลดการจ่ายยาราคาแพง 
เน้นใช้ยาสามัญ (Generic 
drugs) ท่ีได้มาตรฐานแทนยาต้น
ตำรับ (Original drugs) 
๒.๒ ลดระยะเวลาสำรองยา
เหลือ 2 เดือน 

 

         ๓.การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(Lab)(ลดการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ให้ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตามข้อบ่งช้ีทาง
การแพทย์และตามความจำเป็น
เท่านั้น  
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         ๔.การควบคุมการลงทุน (ลงทุน
ตามความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น 
ท้ังนี้ต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการบริการตาม 
Service plan ของจังหวัดและ
เครือข่ายบริการสุขภาพ 
๔.๑ เสนอแผนความต้องการ 
ความจำเป็น ในการซื้อตามแผน
งบลงทุน/ค่าเส่ือม 
๔.๒ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาลำดับความสำคัญตาม
สภาพปัญหาและความจำเป็นที่
สอดคล้องกับ Service Plan 
และการพัฒนาคุณภาพของ 
รพ.สต. 
๔.๓ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีมีมูลค่าสูง ใช้งบประมาณจาก
งบลงทุนหรืองบค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (UC) 
๔.๔ ในส่วนของการลงทุนด้วย
เงินบำรุงใช้สำหรับค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ตามความ
จำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น 
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         ๕.การปรับประสิทธิภาพการ
เรียกเก็บลูกหนี้ ให้มีแนวทางใน
การเบิกรายรับท่ีชัดเจน  
๕.๑ ตรวจสอบลูกหนี้แต่ละ
ประเภทระหว่างงานบญัชีกับงาน
ประกันฯ เป็นประจำทุกเดือน 
๕.๒ เรียกเก็บลูกหนี้ประจำเดือน
ให้เสร็จส้ินภายในเดือนถัดไป 

 

         ๖. แผนฟื้นฟูทางการเงินการคลัง 
(Rehabilitation financial 
plan) 
๖.๑. ให้มีการวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยท่ีทำให้รพ.สต.ประสบ
ปัญหาวิกฤติการเงินในปีท่ีผ่านมา
และก่อนหน้านี ้
๖.๒  ให้มีการพัฒนาเชิงระบบ 
ปรับโครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จัดทำระบบบัญชี การเงิน จัดซื้อ
จัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ การ
จัดเก็บรายได้ การควบคุม
ค่าใช้จ่าย ระบบการเร่งรัดหนี้สิน
ให้มีประสิทธิภาพ  
๖.๓  มีการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมบริการท่ีสำคัญ ประเมิน
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ท้ังค่าใช้จ่ายคงท่ีและค่าใช้จ่าย
ผันแปร จัดทำมาตรการ 
แนวทาง และแผนควบคุม
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เหมาะสม  
๖.๔ มีการเฝ้าระวังและประเมิน
เป็นระยะท้ังรายเดือน รายไตร
มาส และรายปี 
๖.๕. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็น
ตามแผนเงินบำรุง 
6.๖ มีการจัดทำแผนการจ่าย
ชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลตาม
จ่าย 
๖.๗. เร่งรัดการเรียกเก็บลูกหนี้
ประจำเดือนให้เสร็จภายในเดือน
ถัดไป 
๖.๘ ตรวจสอบการโอนเงินและ
รับรู้รายได้ในระบบบัญชีให้เป็น
ปัจจุบัน 
๖.๙  ปรับปรุง ติดตาม และ
แก้ไขการบันทึกข้อมูลด้านการ
รักษาพยาบาลให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
๖.๑๐ ปรับปรุงการบันทึกบัญชี
ให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชี
กระทรวงสาธารณสุข 
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         ๗.เพิ่มรายได้ เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ 25๖๒  ได้
ประมาณ ร้อยละ 10  

 

         ๘.ลดค่าใช้จ่าย เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ 25๖๒  ได้
ประมาณ ร้อยละ 10 
๘.๑ ลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ 
 ๘.๒ ลดค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
๘.๓ ลดค่าสาธารณูปโภค เช่น 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ได้ 

 

S5. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเครือข่าย
ต่อการเป็น ผู้นำแห่ ง
การเรียนรู้ 

จำนวนผลงาน
ทางวิชาการได้รับ
การเผยแพร่ทุก
ประเภท  6 
ผลงาน (งานวิจัย/
R2R/นวตกรรม/
ภาพถ่าย/เรื่อง
เล่า/หนังส้ัน) 

  6 8 10 12 14 โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาและการ
เขี ยน ผลงาน
ทางวิชาการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
ผลงานทางวิชาการ 

 

 ร้อยละ 80 การ
เขียนรายงานทาง
ระบาดวิทยาฉบับ
สมบูรณ์  

  80 85 90 95 100 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เขียนรายงาน
ทางระบาด
วิทยา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
รายงานทางระบาดวิทยา 

 

 ร้ อ ย ล ะ  80 มี   80 80 80 80 80 โครงการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการ  
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ค ว า ม รู้ ใน ก า ร
ป้ อ งกั น ก าร ติ ด
เ ช้ื อ ใ น ส ถ า น
บริการ 

เชิงปฏิบัติการ
ป้องกันการติด
เช้ือในสถาน
บริการ 

ติดเช้ือในสถานบริการ 

 ร้ อ ย ล ะ  90 มี
ความรู้เรื่องการใช้
ยา 

  90 90 90 90 90 โครงการอบรม
ฟื้นฟูความรู้
เรื่องการใช้ยา 

อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการใช้ยา   

 บุ ค ล าก ร ไ ด้ รั บ
ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพเฉพาะ
ทาง   

  6 6 6 6 6 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
เฉพาะทางการ
พยาบาล 

อบรมเฉพาะทางการพยาบาล   

 บุ ค ล าก ร ไ ด้ รั บ
ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ าพ ด้ า น
บริหาร  

  2 1 1 1 1 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 
(ผู้บริหาร
ระดับต้น) 

อบรมผู้บริหารระดับต้น  

 

 

 

 

 



 


