หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
เขต
72. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้
ประเภทดัชนีชี้วัด
น้าหนักความ
คาอธิบาย
รุนแรง
ของความเสี่ยง
(Risk Score)
1. กลุ่มแสดงความคล่อง
กลุ่มแสดงความคล่องสภาพ
ตามสภาพสินทรัพย์
สินทรัพย์
1.1 CR < 1.5
1
CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี้สิน
หมุนเวียน
1.2 QR < 1.0
1
QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงิน
สดและลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวียน
1.3 Cash < 0.8
1
Cash Ratio = เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด /หนี้สินหมุนเวียน
2. กลุ่มแสดงความมั่นคง
กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน
ทางการเงิน
2.1 แสดงฐานะทาง
1
เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์
การเงิน (ทุนหมุนเวียน)
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน
NWC < 0
2.2 แสดงฐานะจาก
1
ผลประกอบการสุทธิ = รายได้ ผลประกอบการ (รายได้
ค่าใช้จ่าย
สูง/ต่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ)
NI < 0
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้า
กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหา
สู่ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2
การเงิน
มิติ
3.1 มิติ NWC หรือ
กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงิน
ทุนหมุนเวียน ที่เพียงพอ
รุนแรงสามารถดูได้ทั้ง 2 มิติ
รับภาระการขาดทุนเฉลี่ย
ต่อเดือน (กรณี NWC เป็น
บวก & มี NI ติดลบ)

a) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอาจหมด > 6
เดือน
ประเภทดัชนีชี้วัด

b) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยู่ได้ > 3 เดือน
ไม่เกิน 6 เดือน
c) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยู่ได้ < หรือ =
3 เดือน
3.2 มิติ ผลกาไรจาก
การดาเนินการ เพียงพอกับ
ภาระหนี้สินหมุนเวียน
(กรณี NWC ติดลบ & มี NI
เป็นบวก)
a) ผลกาไร
สามารถปรับ NWC เป็น
บวก > 6 เดือน
b) ผลกาไร
สามารถปรับ NWC เป็นบวก
> 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน
c) ผลกาไร
สามารถปรับ NWC เป็น
บวก < หรือ = 3 เดือน
3.3 กรณี NWC ติด
บวก & มี NI เป็นบวก
3.4 กรณี NWC ติด
ลบ & มี NI เป็นลบ

0

เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อ
ความอยู่รอดของหน่วยบริการ

น้าหนักความ
รุนแรง
ของความเสี่ยง
(Risk Score)
1

คาอธิบาย

* กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มี
ผลการดาเนินงานขาดทุน หรือ

2

2

* กรณีมีกาไรจากผลการดาเนินงาน
แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน

1
0
0
2

การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกาหนดให้หน่วยบริการ
ที่ได้ 7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด
ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสาคัญที่ทาให้ผลการ
ประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไข
ปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นได้

การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561
1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
: บทบาทของเขต จังหวัด และ หน่วยบริการ
: แผนงาน/กิจกรรม
: ผลผลิต/ผลลัพธ์
2. การบริหารและกากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการกากับและ
รายงาน
มาตรการ
มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)
มาตรการที่ 2: ติดตามกากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)
มาตรการที่ 3: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)
มาตรการที่ 4: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
มาตรการที่ 5: พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง
(Network & Capacity Building)
มาตรการขับเคลื่อน
มาตรการที่ 1:
การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง (Sufficient
Allocation)

มาตรการ 2: ติดตาม
กากับด้วยแผนทาง
การเงิน (Planfin
Management)

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 มีการจัดสรรเงินให้
หน่วยบริการมีรายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดสรรเงิน
ให้กับหน่วยบริการ
1.3 เฝ้าระวัง ติดตาม
ประเมินผลความเพียงพอ
ของการจัดสรรเงินให้กับ
หน่วยบริการ
2.1 ทุกหน่วยบริการ
จัดทาแผนทางการเงินที่มี
คุณภาพ
2.2 วางระบบเฝ้าระวัง
ตามแผนทางการเงินหน่วย
บริการ (รายเดือน)
2.3 ควบคุมกากับด้วย
เปรียบเทียบแผนการเงินกับ
ผลการดาเนินงาน(ไตรมาส)

เป้าหมาย
1.1 ร้อยละของหน่วย
บริการ
มีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย เมื่อ
เทียบกับแผนทางการเงิน
(Planfin)
ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2.1 ร้อยละของหน่วย
บริการมีผลต่าง ของแผน
และผลของรายได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 5 (รายได้และ
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ากว่า
แผนได้ไม่เกิน ร้อยละ 5)
ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

มาตรการ 3: สร้าง
3.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ประสิทธิภาพการบริหาร จากการดาเนินงาน
จัดการ (Efficient
- ประเมิน/ควบคุม
Management)
สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
(ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ค่าตอบแทน) เปรียบเทียบ
กับหน่วยบริการกลุ่มระดับ
เดียวกัน 20 กลุ่ม (HGR)
- ประเมินรายได้ค่า
รักษาพยาบาลทุกประเภท
สิทธิ เปรียบเทียบกับหน่วย
บริการกลุ่มระดับเดียวกัน
20 กลุ่ม (HGR)
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
- พัฒนาและใช้ดัชนี
ประเมินประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
- ประเมิน/ควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลัง
- ประเมินและควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหาร
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง
และค่าตอบแทนค้างจ่าย
มาตรการที่ 4:
4.1 พัฒนาระบบบัญชีให้ได้
พัฒนาการบริหารระบบ มาตรฐาน
บัญชี (Accounting
4.2 พัฒนาระบบการ
Management)
ตรวจสอบบัญชี
4.3 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านการเงินการ
คลังสาหรับผู้บริหาร
(Executive Information
System: EIS)
4.4 พัฒนาการนาข้อมูล
การเงินหน่วยบริการเข้า
ระบบ GFMIS

3.1 ร้อยละของหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์ประเมิน >
4 ตัว (มากกว่า ระดับ B-)
จากเกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน 7 ตัว
ค่าเป้าหมาย:
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่มีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด
ค่าเป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90(อิเล็กทรอนิกส์)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
(ผู้ตรวจสอบบัญชี)
4.2 ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่เป็นศูนย์ ต้นทุนนาข้อมูล
เงินนอกงบประมาณ เข้าระบบ
GFMIS ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

มาตรการ 5: พัฒนา
เครือข่ายและศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง (Network &
Capacity Building)

5.1 พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารทางการเงิน (CFO)
5.2 พัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบบัญชี (Auditor)

5.1 ร้อยละของบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง (CFO และ
Auditor) ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละของ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง
ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

มาตรการที่ 1 :
การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต 1.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง
1. มีหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยระดับ
กาหนดรวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ใน เขต
การปรับเกลี่ยตามปัญหาและบริบท 2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ของพื้นที่
ช่วยเหลือหน่วยบริการ (CF)
2.มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
3. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน/
ช่วยเหลือหน่วยบริการ (CF)
ชดเชยเงิน UC
3.พัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินใน
เขต
4.พัฒนาหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย
จังหวัด 1.มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการปรั บ เกลี่ ย 1.หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน
วงเงินตามที่เขตกาหนด
UC ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด
2.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง/ 2.รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตร
เขต กาหนด
มาสและผลการจ่ายชดเชยเป็นราย
3.ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/ เดือน
ชดเชยตามเวลาที่กาหนด
หน่วย 1.มีคณะกรรมการการเงินการคลัง
1.หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน
บริการ ระดับหน่วยบริการจัดสรรเงินให้กับ UC
รพ.แม่ข่ายและลูกข่าย
2.รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตร
2.คณะกรรมการฯ มีแนวทางและ
มาสและผลการจ่ายชดเชยเป็นราย
แผนผังการจัดสรรเงินในรพ.แม่ข่าย เดือน
และลูกข่ายตามที่ส่วนกลาง/เขต
3.มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงิน
กาหนด
ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย
3. คณะกรรมการมีการจัดทาตัวเลข 4. มีตัวเลขทั้งรายได้และรายจ่ายขั้น
รายได้และรายจ่ายขั้นต่าทั้งแม่ข่าย ต่าทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย
และลูกข่าย

มาตรการที่ 2 :
ติดตามกากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต 1. กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การ 1.มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทา
จัดทาแผนทางการเงินตามกระทรวง แผนทางการเงินตามกระทรวงกาหนด
กาหนด
2.ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการจัดทา
2. วิเคราะห์ภาพรวมการจัดทาแผน
แผนทางการเงินและความเสี่ยงของ
ทางการเงินและความเสี่ยงของหน่วย หน่วยบริการในเขต (PlanFin
บริการในเขต (PlanFin Analysis)
Analysis)
3. ตรวจ อนุมัติ กากับ ติดตามแผน
3.ผลการตรวจ อนุมัติ มีแผนการ
และผลทางการเงิน (7 แผน) ของ
กากับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน
จังหวัด
(7 แผน) ของจังหวัด
จังหวัด 1. กาหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน 1.มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
นโยบายการจัดทาแผนทางการเงิน การจัดทาแผนทางการเงินตาม
ตามกระทรวงกาหนด
กระทรวงกาหนด
2. ตรวจสอบการจัดทาแผนทางการ 2.มีแผนทางการเงินมีความครบถ้วน
เงินและความเสี่ยงของหน่วยบริการ ถูกต้อง สมบูรณ์ ของหน่วยบริการใน
ในจังหวัด
จังหวัด
3. ตรวจ อนุมัติ ปีละ 2 ครั้ง กากับ 3.ผลการตรวจ อนุมัติ ปีละ 2 ครั้ง
ติดตามแผนและผลทางการเงิน (7 กากับ ติดตามแผนและผลทาง
แผน) รายเดือน
การเงิน (7 แผน) รายเดือน
หน่วย 1. จัดทาแผนทางการเงินให้เป็นไป 1. หน่วยบริการมีผลต่างของแผน
บริการ ตามนโยบายของ เขต/ จังหวัด
และผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5
2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไป (รายได้สูงกว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไม่
ตามเป้าหมาย
เกินร้อยละ 5 )
3. กากับ ติดตามแผนและผลทาง
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ
การเงิน รายเดือน ( 7 แผน)
50
2.หน่วยบริการมีผลต่างของแผน
และผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ
5 (ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ากว่าแผน
ได้ไม่เกินร้อยละ 5 )
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50
มาตรการที่ 3 :
สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต 1.มีแนวทางการจัดซื้อร่วมระดับ
1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
เขต

2.มีแนวทางการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนร่วมกับการบริหารด้าน
การเงินการคลัง
3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน 7 ตัว ในการการ
กากับ
4.แผนประเมินประสิทธิภาพFAI
(ไขว้จังหวัด)
5.วางระบบเฝ้าระวังและการตรวจ
เยี่ยมพื้นที่
จังหวัด 1.มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต
2.การบริหารจัดการค่าตอบแทน
ร่วมกับการบริหารด้านการเงินการ
คลัง
3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน 7 ตัว ในการการ
กากับ
4.ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้
จังหวัด)
5.การเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยม
พื้นที่
หน่วย 1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต
บริการ 2. มีการบริหารจัดการค่าตอบแทน
ร่วมกับการบริหารด้านการเงินการ
คลัง
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน 7 ตัว
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI)
(ไขว้จังหวัด)

2.มีแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ
บริหารค่าตอบแทนระดับเขต
3.การประเมินตามดัชนี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 7
ตัว ทุกรายไตรมาส
4.ประเมินประสิทธิ (FAI) ทุกราย
ไตรมาส
5.มีระบบเฝ้าระวังและแผนการ
ตรวจเยี่ยม
1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
2.ใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ในการ
บริหารค่าตอบแทนหน่วยบริการ
3.หน่วยบริการทุกแห่งได้รับการ
ประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน 7 ตัว
4.หน่วยบริการทุกแห่งได้ประเมิน
ประสิทธิ (FAI)
5.แผนการตรวจเยี่ยมพื้นที่มี
ความเสี่ยง วิกฤติ
1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
2.ใช้แนวทาง แนวทางหลักเกณฑ์ใน
การบริหารค่าตอบแทนระดับหน่วย
บริการ
3.ได้รับการประเมินตามดัชนี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 7
ตัว
4.ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ
(FAI)

มาตรการที่ 4 :
พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต 1.ควบคุม กากับติดตาม การจัดทา 1.ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพทุกเดือน
บัญชีของหน่วยบริการให้เป็นไป
2.แผนการตรวจสอบบัญชีของหน่วย
ตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการ บริการทุกแห่งในจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
3. รายผลการตรวจสอบบัญชีของ
สาธารณสุข
หน่วยบริการ

2. ควบคุม กากับติดการส่งข้อมูล
ทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา
3.จัดทาแผนการตรวจสอบบัญชี
ของหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด
จังหวัด 1.ควบคุม กากับติดตาม การจัดทา 1.ก ากั บ ติ ด ตามการส่ ง รายงาน
บัญชีของหน่วยบริการให้เป็นไป
ทางการเงิ น ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการ ทันเวลาทุกเดือน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
2. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพและผ่าน
สาธารณสุข
เกณฑ์การประเมินรายเดือน
2. ติดตามผลการประเมินคุณภาพ
บัญชีของหน่วยบริการและนามา
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
3. ให้คาปรึกษา แนะนาการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี
หน่วย 1.จัดทาบัญชีให้เป็นไปตามคู่มือ
1.ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพข้อมูลบัญชี
บริการ ของหน่วยบริการสังกัดสานักงาน ที่มีคุณภาพรายเดือน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดย
2.ส่งรายงานข้อมูลงบทดลองให้
ผู้ตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง
เป็นตามแนวทางที่กาหนด
3. รวบรวมเอกสารหลักฐาน
สาหรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้
ตรวจสอบภายในและภายนอก
มาตรการที่ 5 :
พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity
Building)
ระดับ
แผนงาน/กิจกรรม
ผลผลิต/ผลลัพธ์
เขต 1. แผนการประชุม CFO เขต
1.มีการประชุม CFO เขต
2. แผนการอบรมผู้บริหารด้าน
รายไตรมาส
การเงินการคลังร่วมกับกระทรวง 2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้าน
3. แผนการอบรมการพัฒนา
การเงินการคลังร่วมกับกระทรวง
ศักยภาพCFOและAuditor ใน
3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ระดับเขตร่วมกับกระทรวง
ศักยภาพCFOและAuditorร่วมกับ
กระทรวง
จังหวัด 1. แผนการประชุม CFO จังหวัด 1.มีการประชุม CFO จังหวัด รายไตร
2.แผนการอบรมผู้บริหารด้าน
มาส
การเงินการคลังร่วมกับกระทรวง/ 2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้าน
เขต
การเงินการคลังร่วมกับกระทรวง/เขต

3. แผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพCFOและAuditor ใน
ระดับจังหวัด
หน่วย 1. แผนการประชุม CFO ระดับ
บริการ CUP
2.แผนการอบรมผู้บริหารหน่วย
บริการ
3. แผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ ทีม CFOของหน่วย
บริการ เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นัก
บัญชี เป็นต้น

3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพCFO และAuditor ใน
ระดับจังหวัด
1.มีการประชุม CFO ระดับ CUP ราย
ไตรมาส
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารหน่วย
บริการ
3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ ทีม CFOของหน่วยบริการ
เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นักบัญชี เป็น
ต้น

การบริหารและกากับแผนการเงิน PlanFin
ระดับ
การบริหารและกากับแผนการเงิน PlanFin
เขต 1.เขตต้องมีการกาหนดแนวทางในการบริหารการเงินการคลังการจัดทา
PlanFin ให้จังหวัดนาไปสู่การปฏิบัติ
2.เขตต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการมีให้
มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และให้หน่วยบริการปรับแผนให้ไปตาม
แนวทางในข้อ 1 และ การอนุมัติ
3.เขตต้องชี้ห น่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ตามผลการวิเคราะห์
ตาราง PlanFin Analysis และ ความเสี่ยงการเงิน เพื่อให้จังหวัดกากับ
เฝ้าระวังตามมาตรการการเงินการคลังของเขต
4.เขตต้องเป็นที่ปรึกษาด้านปัญหา อุปสรรค และให้การสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการด้านการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin
ระดับ
การบริหารและกากับแผนการเงิน PlanFin
จังหวัด 1.จังหวัดต้องมีการกากับ PlanFin หน่วยบริการ ควบคู่กับรายงานงบ
การเงิน วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน และ มีระบบรายงานเขต
2.จังหวัดต้องมีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม กากับในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความ
เสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ตารางPlanFin Analysis โดยเฉพาะในกลุ่มที่มี
EBITDA ลบ , มีการลงทุนมากกว่า 20% EBITDA และฐานะเงินทุนสารอง
น้อย (ติดลบ) การบริหาร PlanFin จะบริหารความเสี่ยงไม่ให้เป็นระดับ 7
3.จังหวัดต้องให้ หน่วยบริการใช้แผนปรับประสิ ทธิภาพ จัดทา Business
Plan ช่วยในการปรับ EBITDA จากลบ พัฒนาให้ EBITDA บวก เพื่อให้มี
กระแสเงินสดเพียงพอในการดาเนินงาน ลงทุน และ เพิ่มเงินทุนสารอง

4.จังหวัดต้องวางแผนลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยง
สูง (High Risk) และมีปัญหาในด้านบริหารจัดการ PlanFin มีวิกฤติการเงิน
ตลอดจน การปฏิบัติตาม LOI และ มีระบบรายงานเขต
หน่วย 1.จัดทาแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต/ จังหวัด
บริการ 2.บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.กากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน ( ทั้ง 7 แผน) ให้มีผลต่าง
ของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
3.1 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5
(รายได้สูงกว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )
3.2 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5
(ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )
เครื่องมือในการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการกากับและรายงาน การ
บริหารจัดการการเงินการคลัง

เกณฑ์เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
6
4
2
0
1. เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
2. เป็นข้อมูลสาหรับนาไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้เกิดความเป็นธรรม

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

หน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมาส
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
A = จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน
B = จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย
บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง)
(A/B) x 100
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

เกณฑ์การประเมิน
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน
หน่วยบริการมีแผน
ทางการเงิน
(Planfin)
ที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์
ร้อยละ 100

รอบ 6 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 6

รอบ 9 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 6

รอบ 12 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 6

รอบ 3 เดือน
หน่วยบริการมีแผน
ทางการเงิน
(Planfin)
ที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์
ร้อยละ 100

รอบ 6 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 4

รอบ 9 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 4

รอบ 12 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 4

รอบ 3 เดือน
หน่วยบริการมีแผน
ทางการเงิน
(Planfin)

รอบ 6 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน

รอบ 9 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน

ปี 2562 :

ปี 2563 :

ที่มีความครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์
ร้อยละ 100

ไม่เกินร้อยละ 2

ไม่เกินร้อยละ 2

ไม่เกินร้อยละ 2

ปี 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หน่วยบริการมีแผน
ร้อยละของหน่วย
ร้อยละของหน่วย
ร้อยละของหน่วย
ทางการเงิน
บริการประสบภาวะ บริการประสบภาวะ บริการประสบภาวะ
(Planfin)
วิกฤติทางการเงิน
วิกฤติทางการเงิน
วิกฤติทางการเงิน
ที่มีความครบถ้วน
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
ถูกต้อง สมบูรณ์
ร้อยละ 100
วิธีการประเมินผล :
การวัด/วิเคราะห์
เอกสารสนับสนุน :
รายงานหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วย
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
วัด
2557
2558
2559
2560
หน่วยบริการ
ร้อยละ ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
สังกัดสานักงาน
1/57
1/58
1/59
1/60
ปลัดกระทรวง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
สาธารณสุขที่
11.58
6.31
8.71
0.56
ประสบภาวะ
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
วิกฤติทาง
2/57
2/58
2/59
2/60
การเงิน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
12.13
5.76
5.04
0.56
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
3/57
3/58
3/59
3/60
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
12.91
12.19
9.83
3.23
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
4/57
4/58
4/59
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
9.18
15.65
13.60
1. นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
หลักประกันสุขภาพ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นพ.ชุมพล นุชผ่อง
รองผู้อานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ

โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรสาร :
3. นางอุทัย เกษรา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901595
โทรสาร :
4. นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์
หลักประกัน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

หลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : resoke@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร และ
ประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : kuthai2@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและ

สุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901574 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5901576
E-mail : nimanong_15@hotmail.com
5. นางสาวอโณทัย ไชยปาละ
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901574 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5901576
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางสาวอโณทัย ไชยปาละ

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901574 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5901576
E-mail : meawrnothai@gmail.com
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

