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ประเด็น 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาสยังไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย เนื่องจากไตรมาสแรกได้รับการจัดสรรงบประมาณปลายไตรมาส 

การบริหารจัดการ 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั ่วไป

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเร่ งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม ณ  

30 กันยายน 2562 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 100% เมืองพัทลุง 1,353,226.00 1,352,638.85 99.957 
   กงหรา 1,118,177.00 1,107,596.99 99.054 

เขต 12 เขาชัยสน 989,751.00 963,512.45 97.349 
   ตะโหมด 777,375.00 759,434.74 97.692 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1,132,783.85 1,113,127.25 98.265    
ปากพะยูน 954,249.00 911,160.90 95.485 

 ศรีบรรพต 841,391.58 841,141.58 99.970 
ป่าบอน 983,878.00 977,035.94 99.305 
บางแก้ว 802,326.00 802,310.24 99.998 
ป่าพะยอม 739,528.00 729,310.24 98.674 
ศรีนครินทร์ 589,693.00 588,899.42 99.865 

รวม 10,282,378.43 10,146,581.55 98.679 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วงปลายไตรมาส 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
      - 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมจังหวัด 

สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 
 

 

      
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสาคร  ชูภักด ี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
โทร 0819764123  
e-mail choo_pak@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 24 ตุลาคม 2562 
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ประเด็น 
การดำเนินงานงบลงทุน/งบค่าเสื่อม 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรรอนุมัติแผนและงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย 

ในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการในสังกัดระดับหน่วยบริการ 70% จำนวน 32,744,716.39 บาท ระดับ
จังหวัด 20% จำนวน 9,355,633.26 บาทและระดับเขต 10% จำนวน 5,054,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
47,154,349.65  บาท  

การบริหารจัดการ 
1. จังหวัดพัทลุงแจ้งแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2562 แก่หน่วยบริการในสังกัด / แจ้งการ

อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนแก่หน่วยบริการและหน่วยงานเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุและที่เก่ียวข้อง 

2. การดำเนินงาน ดังนี้ 
2.1 หน่วยบริการ บันทึกข้อมูลแผนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายการแผนผ่านระบบ

รายงานการใช้เงินงบค่าเสื่อมเวปไซต์ สปสช. ที่ผ่านความเห็นชอบ คปสอ.การบันทึกแผนทั้งระดับหน่วยบริการ – 
จังหวัด – เขต  

2.2 สาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) ตรวจสอบความถูกต้องของแผน / รายการ /วงเงิน / 
รายละเอียดประกอบ 

2.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กลั่นกรองเบื้องต้นตรวจสอบความถูกต้องของแผน 
/รายการ/วงเงิน/รายละเอียดประกอบ พิจารณาอนุมัติแผนระดับจังหวัด หนังสือนำส่งพร้อมแผนที่ผู้บริหาร
ระดับจังหวัดลงนามเห็นชอบ พร้อมกับนำส่งแผนที่ผ่านการพิจารณาระดับจังหวัด ส่งให้ สปสช. เขต 12 สงขลา 

3. การสรา้งแรงจูงใจการดำเนนิงานสำหรับหน่วยบริการและหน่วยงานที่ดำเนนิงานได้ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

4. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ในการประชุมการบริหารจัดการซึ่งกำหนดประชุม  เดือนละ 1 
ครั้ง/กลุ่มไลน์ติดตามงบ/หนังสือราชการ และทางโทรศัพท์ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 

2562 พบว่า การดำเนินงานของหน่วยบริการตามแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น และการสร้าง
แรงจูงใจ ผลการดำเนินงานระดับเขตเบิกการใช้จ่ายงบอยู่ในลำดับที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ 80.69 อันดับ 1 จังหวัด
ยะลา เบิกจ่ายร้อยละ 87.24 (ข้อมูลจากเวปไซต์ สปสช. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) ซึ่งภาพรวมการดำเนินงาน
การก่อหนี้ผูกพัน ส่งมอบและเบิกจ่ายงบคิดเป็นร้อยละ 100, 90.73 และ 80.69 ตามลำดับ โดยสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอการก่อหนี้ผูกพัน ส่งมอบและเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 และโรงพยาบาลมีผลการ
ดำเนินงานการก่อหนี้ ส่งมอบและการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 , 85.21 และ 68.91 ตามลำดับ  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ของ คปสอ. ผ่านเกณฑ์ ปี 2562 (งบค่าเสื่อม) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 5 3 60 

   กงหรา 5 5 100 
เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 

   ตะโหมด 5 5 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 3 60 

100 100 100 ปากพะยูน 5 4 80 
 ศรีบรรพต 5 5 100 

ป่าบอน 5 5 100 
บางแก้ว 5 5 100 
ป่าพะยอม 5 5 100 
ศรีนครินทร์ 5 5 100 

รวม 5 4.5 90.91 
ที่มา : เว็ปไซด สปสช.12 สงขลา ,กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข             

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
มีบางหน่วยบริการดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจาก 
1. โรงพยาบาลปากพะยูนได้เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายเดือนทำให้ผลการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน  
2. มีบางหน่วยบริการขาดการเตรียมความพร้อม ในการจัดซื ้อจัดหา เช่น  สเปคครุภัณฑ์  

คณะกรรมการ แบบแปลน  ทำให้ค่าคะแนนตัวชี้วัดในภาพ คปสอ. น้อย  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. หน่วยบริการ/หน่วยงานควรมีแผนงบลงทุนและแผนการดำเนินงานของหน่วยบริการ/ 

หน่วยงาน ระยะ 3 ปี 5 ปี และ 1 ปี และรายการที่เสนอของบ ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้ง BOQ  แบบ
แปลน ปร.4 ปร.5  ใบเสนอราคา คณะกรรมการต่าง ๆ  

2. ควรมีควบคุมกำกับการดำเนินงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
3. ควรมีการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การบริหารจัดการที่สามารถทำให้ผลการใช้จ่ายงบเป็นอันดับ 2 ของเขต  

 

ผู้รับผิดชอบ        นางอรสา  ยิ่วเหล็ก/นางจุรินทร์  เจริญผล 
ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ /นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุ่มงาน    พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร 0890161365/087295160 e-mail EASE2518@gmail.com /jp_rinhotmail.com 

                วัน/เดือน/ปี    5 พฤศจิกายน 2562 

mailto:EASE2518@gmail.com

