
กระบวนการจดัทาํแผนเงนิบาํรงุ 
โรงพยาบาลขอนแกน่

นางธนษิฐา  ศภุวชิย ์

นกัวชิาการสาธารณสขุชํานาญการพเิศษ

หวัหนา้กลุม่งานยทุธศาสตรแ์ละแผนงานโครงการ



กรอบแนวคดิ การจดัทาํแผนเงนิบาํรงุ 
โรงพยาบาลขอนแกน่

มุง่ผูป่้วยหรอื
ผูใ้ชบ้รกิารเป็น
ศนูยก์ลาง สอดคลอ้งตาม

แผนยทุธศาสตร์
ของโรงพยาบาล

ดาํเนนิการตาม
แนวทางปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

กรอบแนวคดิ

การจัดทําแผนรายรับและรายจาย โดยใชเกณฑ
สมดุล
การจัดทําแผนรายรับและรายจาย โดยใชเกณฑ
สมดุล

มีการคาดการณรายรับตามหมวดตางๆ จาก
สถานการณในปที่ผานมา รวมทั้งพิจารณาเรื่อง 
Gap Analysis เพื่อเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล

มีการคาดการณรายรับตามหมวดตางๆ จาก
สถานการณในปที่ผานมา รวมทั้งพิจารณาเรื่อง 
Gap Analysis เพื่อเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล

มีการจัดทําแผนที่ครอบคลุมทุกหมวดรายจาย ไดแก 
แผนงบบุคลากร แผนงบดําเนินงาน แผนงบลงทุน 
และงบโครงการเพื่อพัฒนา

มีการจัดทําแผนที่ครอบคลุมทุกหมวดรายจาย ไดแก 
แผนงบบุคลากร แผนงบดําเนินงาน แผนงบลงทุน 
และงบโครงการเพื่อพัฒนา

การพิจารณาเพื่อกําหนดเปนแผนในภาพรวม 
พิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการแผนเงิน
การพิจารณาเพื่อกําหนดเปนแผนในภาพรวม 
พิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการแผนเงิน

เปนการจัดทําแผนโดยการมีส วนรวมของทุก
หนวยงาน
เปนการจัดทําแผนโดยการมีส วนรวมของทุก
หนวยงาน

นโยบายหลกั



1.ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขทุกระดับ 
ตั �งแต่ปฐมภูมิ ทุต ิยภูมิ ตติยภูมิ และ
ความเชี�ยวชาญระดับสงู  

2.พัฒนาเครอืขา่ยระบบบรกิารสขุภาพ 
ในระดับจังหวดัและเขตสขุภาพที� 7  

SMART 

ที�มีคณุภาพ เป็นที�พึ�งดา้นสขุภาพ 
ของประชาชน

SMART People

SMART Service

SMART Governance

SMART ICT

บรกิารเป็นเลศิ 

บคุลากรเป็นเลศิ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ                
การสื�อสารเป็นเลศิ 

สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ 

SMART  PP&P 

บรหิารจดัการเป็นเลศิและมธีรรมาภบิาล 

Mission

HOSPITAL 

1

2

3

4

5

Primary Secondary Tertiary Excellence

Vision

คา่นยิม

3.บริหาร จัดการระบบสุขภาพ และ
ท รั พ ย า ก ร ด ้า น ส า ธ า ร ณ สุ ข  ใ ห ้มี
ประสทิธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

4 ผลติและพัฒนาบคุลากรดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสขุทั�ง
ระดับประเทศ ระดับนานาชาต ิเป็น
องคก์รแหง่การเรยีนรูส้นับสนุนการสรา้ง
นวตักรรม

Mission

6 เข็มมุง่

30 KPI



เข็มม ุง่องคก์ร ปี 2564
Health Literacy &

Self-Management  
ประชาชนรอบรูด้า้นสขุภาพและ

จัดการตนเองได ้

1

2P Safety 
สรา้งความปลอดภัย

อยา่งเป็นระบบ 

2

Smart
personnel 

Lean &  Service Mind

รวดเร็ว ลดขั �นตอน 
ผูร้ับบรกิารประทับใจ  

เสรมิ สรา้งบคุลากร
ใหเ้กง่ ด ีมสีขุ

3

4

In time–

Key in 
การนําเขา้ขอ้มลู
ดา้นบรกิารถกูตอ้ง 
ครบถว้น ทันเวลา 

5

Proactive MIS 

      ระบบสารสนเทศ
     ถกูตอ้ง ครบถว้น 
     ทันสมยั ง่ายตอ่ 
     การเขา้ถงึ 
     บรกิารแบบ
     เชงิรกุ

6

6 
เข็มมุง่



การขบัเคลื�อนการดาํเนนิงานแผนเงนิบาํรงุ โรงพยาบาลขอนแกน่

คาํส ั�งแตง่ต ั�งคณะกรรมการแผนเงนิคาํส ั�งแตง่ต ั�งคณะกรรมการแผนเงนิ

คณะอนุกรรมการแยกตามหมวดรายจา่ย



การขบัเคลื�อนการดาํเนนิงานแผนเงนิบาํรงุ โรงพยาบาลขอนแกน่

หมวดงบ
บคุลากร

เงนิเดอืน/
คา่จา้ง

เงนิเดอืน/
คา่จา้ง

งบคา่ตอบแทนงบคา่ตอบแทน

งบ

อบรมภายนอก

งบ

อบรมภายนอก

หมวด

งบดาํเนนิงาน

วัสดุ
วทิยาศาสตร/์

ยา/วชย.

วัสดุ
วทิยาศาสตร/์

ยา/วชย.

คา่จา้งเหมา
บรกิาร

คา่จา้งเหมา
บรกิาร

คา่บํารงุรักษา
และซอ่มแซม
คา่บํารงุรักษา
และซอ่มแซม

หมวด

งบลงทนุ

ครภุัณฑ์
การแพทย์
ครภุัณฑ์

การแพทย์

ครภุัณฑ ์สนง./
งานบา้น งานครัว 

และทั�วไป

ครภุัณฑ ์สนง./
งานบา้น งานครัว 

และทั�วไป

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

ปรับปรงุอาคาร 
สถานที�

ปรับปรงุอาคาร 
สถานที�

หมวด

งบกลาง รพ.

งบกลาง รพ.งบกลาง รพ.

หมวดงบ
โครงการเพื�อ

พฒันา

โครงการเพื�อ
พัฒนา

โครงการเพื�อ
พัฒนา

คณะอนกุรรมการแผนเงนิ รพ.คณะอนกุรรมการแผนเงนิ รพ.



แผนเงนิ
รายจา่ย

เงนิบาํรงุ
คงเหลอื

สนิทรพัย์

คงคลงั

ขอ้มลูรายจา่ย
ยอ้นหลงั 3 ปี

ประมาณการ
จดัเก็บรายได ้

(ปีที�จดัทําแผน)

นําเขา้ขอ้มลู

• กลุม่งานบญัช/ีการเงนิ

• กลุม่งานประกนัสขุภาพ

• กลุม่งานยทุธศาสตรแ์ละ
แผนงานโครงการ

ขอ้มลูแผนรายรบั – รายจา่ย เตรยีมการจดัทาํแผนเงนิบาํรงุ



Flow Chart 
การจดัทําแผนเงนิบํารงุ



Time line การจดัทําแผนเงนิบํารงุ รพ.ขอนแกน่

มถินุายน • แตง่ต ั�งคณะกรรมการแผนเงนิ

• รวบรวมขอ้มลู รายรบั-รายจา่ย 3 ไตรมาส

กรกฎาคม • จดัประชุมชี�แจงการจดัทาํแผนคาํขอรายจา่ยใหห้นว่ยงานไดร้บัทราบ 

• หนว่ยงานบนัทกึขอ้มลูรายจา่ยลงในระบบ Intranet

สงิหาคม
• ทมีเลขาฯ รวบรวมขอ้มลู เสนออนกุรรมการแตล่ะคณะพจิารณา

• คณะอนกุรรมการฯ พจิารณาจดัสรรงบฯ รอบแรก

กนัยายน
• คณะกรรมการแผนเงนิ พจิารณาจดัสรรงบภาพรวม

• สรปุผลการพจิารณาจดัสรรงบ (ฉบบัรา่ง)

• นําเสนอคณะกรรมการบรหิาร รพ. เพื�อขอมตอินมุตั ิ

ตลุาคม
• ประกาศใชแ้ผนเงนิรายจา่ย

• หนว่ยงานดาํเนนิการตามแผน

เมษายน • พจิารณาปรบัแผนกลางปี



กระบวนการการมสีว่นรว่มของหนว่ยงาน ในการจดัทาํแผนเงนิบาํรงุ

หนว่ยงานบนัทกึคาํขอ 
ตามหมวดรายจา่ย 

ผา่นโปรแกรมแผนเงนิ

คณะอนุกรรมการฯ พจิารณา
จดัสรรงบตามคาํขอ

ยอด
อนุมตั ิ

หนว่ยงานดาํเนนิการตามแผน



การกาํกบัตดิตาม การดาํเนนิงานตามแผนเงนิ

โปรแกรมแผนเงนิ รพ.ขอนแกน่



รายละเอยีด
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ผูร้บัผดิชอบ

หลกั
ผูเ้ก ี�ยวขอ้ง

ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย.พ.ค
.

ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 หน่วยงานจัดเตรยีมขอ้มลูความ
ตอ้งการ รายการครภุัณฑ/์
สิ�งกอ่สรา้ง  พรอ้มแนบ Spec และ
ใบแทงชาํรดุ (กรณีซื�อทดแทน)    

                                             ทกุหน่วยงาน ก.ยทุธศาสตร/์ ก.พัสด/ุ 
คณะกรรมการแผนเงนิ 

2 หน่วยงานคยีข์อ้มลูเขา้โปรแกรม
แผนเงนิ   

                                              ทกุหน่วยงาน ก.ยทุธศาสตร/์ ก. ICT / 
คณะกรรมการแผนเงนิ 

3 คณะกรรมการแผนเงนิ พจิารณา
จัดสรรงบประมาณ

   

                                             คณะกรรมการ
แผนเงนิ ทกุ

คณะ

ก.ยทุธศาสตร/์ ก. ICT 

4 คณะกรรมการแผนเงนิ นําเสนอ
งบประมาณ เพื�อขออนุมตังิบจาก
ผูบ้รหิาร    

                                             ก.ยทุธศาสตรฯ์  คณะกรรมการแผนเงนิ, กก.
นโยบาย, กก.บรหิาร

5 ประกาศใชง้บประมาณประจําปี 
และประชาสมัพันธใ์น Web site 
โรงพยาบาล (Intranet)

   

                                             ก.ยทุธศาสตรฯ์  คณะกรรมการแผนเงนิ, กก.
นโยบาย, กก.บรหิาร

6 หน่วยงานดําเนนิการ ขอจัดซื�อจัด
จา้งตามแผน    

                                             ทกุหน่วยงาน ก.พัสด ุ/ ก.การเงนิ/ก.บญัชี

7 เตรยีมขอ้มลูพจิารณาปรับแผน
กลางปี    

                                             ก.ยทุธศาสตรฯ์ คณะกรรมการแผนเงนิ

8 ควบคมุ กํากบั ตดิตาม การใชจ้า่ย
ตามแผน

   

                                             ก.ยทุธศาสตรฯ์ คณะกรรมการแผนเงนิ
ก.พัสด ุ/ ก.การเงนิ/ก.บญัชี

แผนการตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ตามแผนจดั ซื�อจดัจา้ง
ในรปูแบบ ตน้นํ �า กลางนํ �า ปลายนํ �า



ขอบคณุคะ่


