
หลักการเงินและการคลังส าหรับเขตสุขภาพ 

ดร. รพีสุภา หวังเจริญรุง่ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 



หลักการและความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงการท างานของกระทรวงสาธารณสุข 

การปรับแนวคิด 
(Rethink) 

การปรับขบวนการ
ท างาน (Reprocess) 

ยุทธศาสตร์หลักในการบรหิาร แนวทางในการด าเนินการ 

การอภิบาลระบบ 

การบริหารก าลังคน 

การบริหารงบประมาณเพื่อ
สร้างความยั่งยืนในการ

ให้บริการ 

การเปลี่ยนแปลงบริบท 

บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะผู้ให้บริการ และผู้ก าหนด

หลกัเกณฑ ์

ปัญหาด้านการเงินการคลงัของ
สถานพยาบาล 

ปัญหาด้านการบริหารก าลังคน
ด้านสาธารณสุข (ความ

เพียงพอ และการกระจาย) 

การสร้าง
ประสิทธิภาพ 

การสร้างเพิ่มรายรับ 

การลงทุน 

การประเมินผล 

สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
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การท างานของเขตสุขภาพในระยะยาว 

สถานพยาบาลสังกัด 
กสธ. 

 
รพศ. รพ. 

ของกรม
วิชาการ 

รพท. 

รพช. รพ. สต. 

สถานพยาบาล
รัฐนอก กสธ. 

สถานพยาบาล
เอกชน 

อปท. 

ส านกังานเขตสุขภาพ  

ศูนย์วิชาการ 

บทบาท Regulator ในพ้ืนที ่

กลไกสนับสนุนการบริหารเขตสุขภาพ 

อปสข. 
(สปสช.) 

สนง. ประกันสังคม
จังหวัด 

อปท. 

สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

ระบบความคุ้มครองด้าน
สุขภาพอ่ืน ๆ  
(ในอนาคต) 

คณะกรรมการเขตสุขภาพ 

Provider Purchaser Regulator+ System Supporter 

ระดับเขต 
ระดับจังหวัด (สสจ.) 
ระดับอ าเภอ (สสอ.) 

มีโครงสร้างที่มาจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในเขต
สุขภาพ รวมทั้งภาค
ประชาชน 

เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว 
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การท างานของเขตสุขภาพในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในระยะเปลี่ยนผ่าน 

สถานพยาบาลสังกัด กสธ. 
 

รพช. รพ. สต. 

รพศ. 
รพ. ของกรม

วิชาการ 
รพท. 

ส านกังานเขตสุขภาพ  

ศูนย์วิชาการ 

บทบาท Regulator ในพ้ืนที ่

กลไกสนับสนุนการบริหารเขตสุขภาพ 

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ 

Provider Regulator+ System Supporter 

ระดับเขต 
ระดับจังหวัด (สสจ.) 
ระดับอ าเภอ (สสอ.) 

4 

มี สสจ. เป็นที่ปรกึษา 



ประเด็นการท างานของเขตสุขภาพ 
• รับถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดในการบริหารด้านสาธารณสุขมาจากส่วนกลาง และแปลงให้

เป็นแผนการด าเนินงานของเขตสุขภาพ 

• ครอบคลุมบทบาทย่อยทั้งสี่ที่พึงประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้ และสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพของประชากรในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การก าหนดแผนการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขของเขตสุขภาพ 

• ครอบคลุมทั้งบุคลากร และทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่เกิดความเหมาะสม ใน
การจัดบริการ และการท างานด้านสาธารณสุขในเขตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การท างานร่วมกันระกว่างหน่วยงานที่มีทรัพยากรต่าง ๆ ภายใต้แผนการท างานเดียวกัน 

การก าหนดแผนการจัดสรร 
ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข 

• เพื่อท าให้การด าเนินการจัดบริการสุขภาพและสาธารณสุขภายในเขตสุขภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

การด าเนินการแก้ไขปัญหา
การเงินการคลังภายในเขตสุขภาพ 

• ในเรื่องการด าเนินการตามเป้าหมาย 
• ก ากับดูแลการท างานในระดับเขต จังหวัด และอ าเภอ 

การก ากับดูแล และประเมินผล
ภายใน 
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ส านักงานเขตสุขภาพ 

ส านักงานเขต
สุขภาพ 

นโยบายและ
แผนงาน 

การเงินการคลงั บริหารทรัพยากร ธุรการ 

ผู้บริหาร: ผู้บริหารกระทรวงระดับ 10 / ผ่านงาน
บริหาร รพ.และกรม มีความสามารถในการบริหาร 
ถ้ามีไม่พอให้มีหลักสูตรบริหารเขตให้เรียนก่อน 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการใน คปสข.) 

ทางเลอืกของที่มาของบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการสนับสนนุการบริหารเขตสุขภาพ 
ยืมตัวจากส่วนกลางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ (ผู้บริหารส่วน) 
 ดึงตัวผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ปฏบิัติการ)  
 จ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถในพื้นที่เพิ่มเติม 
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นแบบระหวา่งเขตสุขภาพและส่วนกลาง 

ใช้วิธีการปรับเกลี่ยก าลังคน
จากในพื้นที่ หรือรับเพิ่มเติม
กรณีที่ก าลังคนรวมมีน้อย 
มีเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพเป็นรูปแบบภายในและ
ระหว่างเขตสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานประสานงาน
สาธารณสุข 
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ขอบเขตการท างานของส านักงานเขตสุขภาพ 

ด้านนโยบายและแผนงาน 

 
 

•บริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ท างานภายในเขตสุขภาพ  
•ประสานกับหน่วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้อง
เกี่ยวกับการแผนการจัดสรรงบประมาณ
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสุขภาพท้ังระดับประเทศ และระดับ
เขตสุขภาพ 
•การติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการ
คลังของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเขต
สุขภาพ และสนับสนุนการก าหนด
แนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
 

 
 

การบริการทรัพยากร 

 
 

•การประสานการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การท างานของเขต
สุขภาพร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และ
คณะอนุกรรมการและคณะท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านั้นภายใน
เขตสุขภาพ 
•งานติดตามและประเมินผล 
•การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ
ของเขตสุขภาพ 

การเงินการคลัง 

7 

•สนับสนุนการพิจารณา และก าหนด
แผนการลงทุนภายในเขตสุขภาพ 
ร่วมกับหน่วยงาน และ
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานท่ี
เกี่ยวข้อง 
•สนับสนุน และประสานเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภายในเขต
สุขภาพ  



ข้อเสนอตัวชี้วัดการด าเนินการของเขตสุขภาพ 
วัตถุประสงค:์ เพื่อประเมินความคืบหน้า และความส าเร็จในการด าเนินงานในรูปของเขตสุขภาพ 
กรอบแนวความคิดในการก าหนดตัวชี้วัด: อ้างอิงการจัดการท างานในรูปของเขตสุขภาพ 

• มีการก าหนดแผนการท างานที่มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
รวมทั้งประเด็นยทุธศาสตร์ของเขต 

• แผนการท างานครอบคลุมในการท างานในระบบย่อย (Subsystem) ทั้งสี่
ของกระทรวงสาธารณสขุ  

ตัวชี้วัดที่ 1: การก าหนดแผนการ
ท างานของเขตสุขภาพ 

• การมีระบบข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริหารเขตสุขภาพไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• มีข้อมลูที่เป็นมาตรฐาน และมีความครอบคลุมมากกว่าประเด็น KPI ในแต่ละ
ปีงบประมาณของกระทรวง  

ตัวชี้วัดที่ 2: การสร้างระบบ
สนับสนุนในการบรหิารเขตสุขภาพ 
(ระบบข้อมูลสารสนเทศ) 

• การสรา้งกลไกในการก ากับดูแลด้านการเงินของเขตสุขภาพ  

• มีประสทิธิภาพในการบริหารทางด้านการเงินภายในเขตสุขภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 3: ประสทิธิภาพในการ
บริหารทางด้านการเงินภายในเขต
สุขภาพ 

ตัวชี้วัด รายละเอียดการวัดผล 
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ข้อเสนอตัวชี้วัดการด าเนินการของเขตสุขภาพ 

ตัวชี้วัด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

ปัจจัยสนับสนุนการท างานเร่ิมตน้ 
•การจัดตั้งหน่วยสนับสนนุการท างาน (ส านักงานเขตสุขภาพ) 
•การจัดสรรก าลังคน และทรัพยากรภายในเขต และจากส่วนกลางเพ่ือสนับสนุน
การท างาน 

ตัวชี้วัดที่ 1: การก าหนดแผนการท างานของเขตสุขภาพ (แผนงาน แผน
คน และแผนทรัพยากร) 
•แผนบริการ 
•แผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
•แผนการควบคุมโรค 
•แผนยาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2: การสร้างระบบสนับสนุนในการบริหารเขตสุขภาพ (ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ) 
•การเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับส่วนกลาง 
•การจัดสร้างระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ (บรกิาร การเงิน ระบบยา และอื่นๆ) 

ตัวชี้วัดที่ 3: ประสิทธภิาพในการบริหารทางด้านการเงินภายในเขต
สุขภาพ 
•ระบบการก ากับติดตาม 

ด า
เน
ินก

าร
เต
็มร
ูปแ

บบ
 

แผนระดับเขต 
แผนระดับจังหวัด 
แผนระดับอ าเภอ 
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แนวคิดการบริหารการเงินการคลังของเขตสุขภาพ 

รายรับรวม 

Out of 
Pocket 

Claims 
Budget/ 

Capitation 

•30 บาท 
•ประกันสังคม 
•รักษาพยาบาล
ข้าราชการ 
• อ่ืน ๆ 

เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน (LC) 

การ
ด าเนินการ 

(MC) 

การลงทุน 
(CC) 

พัฒนาคุณภาพ 

รายจ่าย 

ประเด็นในการบริหารการเงินการคลัง 
สร้างความเป็นธรรม (Equality)  
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 
เสริมสร้างความยั่งยืน (Sustainability) 

•เพิ่มรายได้ (+สร้างรายได้เพิ่ม) 
•ลดรายจ่าย/ ใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมและได้ประโยชนส์ูงสุด 
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เพิ่มรายได้ (+ สร้างรายได้เพิ่ม) 

 รายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน 
 รายได้จากการด าเนินการประกันสุขภาพกับระบบประกันสขุภาพต่าง ๆ  

 รายได้จากการให้บริการเพิ่มเตมิ หรือวัสดอุุปกรณ์เพ่ิมเติม 

 รายได้จากการด าเนินการให้บริการทางด้านสุขภาพต่าง ๆ 

 รายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 ประกันสุขภาพนักท่องเที่ยว/ แรงงานต่างชาติ 

 ปรับปรุงพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ 

 โอกาสในการสร้างรายได้อื่น (โดยหนว่ยงาน) 
 การสร้างบริการเพิ่ม เช่น การหากลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ บริการใหม่ เป็นต้น 

 บริหารทรัพย์สิน (ที่ดินและอื่น ๆ) ทีม่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่น าไปสู่การ
สร้างรายได้เพิ่ม 
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ลดรายจ่าย 

• การใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพ และท าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เชน่การใช้ทรัพยากรร่วมในเขตสุขภาพ 

• การพิจารณาความต้องการทรพัยากร และการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลเพื่อให้ตรงกับความต้องการ 

ค่าแรง 

• การลดคา่ใช้จ่าย เช่น การบริหารค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภณัฑ์
ร่วม 

• การพิจารณาความคุ้มคา่ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

• พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยอา้งอิงบริบทของเขต 

• การก าหนดบทบาทการท างานและแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับ
แผนการท างานของเขต 

• การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

การลงทุนเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในอนาคต 
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เงื่อนไขในการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบข้อมูลทั้งด้าน
การเงิน (บัญชี และอื่นๆ) 

และการให้บริการ 
ระบบการวิเคราะห ์

ระบบการติดตาม และ
ประเมินสถานการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง 
บุคลากรที่มีความเข้าใจ 

การตัดสินใจในการบริหารการเงินการคลังที่สามารถ 
สร้างความเป็นธรรม (Equality)  
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 
เสริมสร้างความยั่งยนื (Sustainability) 

13 


