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ตัวชี้วัด 19. ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินสำมำรถควบคุมปัญหำทำงกำรเงินระดับ 7 ของ
หน่วยบริกำรในพื้นที่ 

ค ำนยิำม 1. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินหมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานของ
กระทรวง  สาธารณสุข ผ่านการบริหารงานในรูปแบบเขตบริการสุขภาพเพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  ประกอบด้วย 
   1) ความสามารถกระจายการจัดสรรงบค่าใช้จ่ายทุกหมวดที่ได้รับมอบอ านาจ
ให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของหน่วยบริการในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยบริการได้รับ
ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอสามารถจัดบริการประชาชนให้เข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
เท่าเทียมและเป็นธรรม 
   2) ความสามารถพัฒนาและควบคุมก ากับให้หน่วยบริการมีสมรรถนะ และ
ประสิทธิภาพในการบริการการเงินการคลัง จนไม่ประสบปัญหาทางการเงิน  
2. ปัญหาการเงินระดับ 7 หมายถึง ระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์เฝ้าระวังทาง
การเงินในระดับสูงสุด 7 คะแนน ประกอบด้วย 
   1) Current Ratio < 1.5   =  1  คะแนน 
   2) Quick Ratio < 1.0   =  1  คะแนน 
   3) Cash Ratio < 0.8   =  1  คะแนน  
   4) ทุนส ารองสุทธิติดลบ   =  1  คะแนน  
   5) ผลประกอบการขาดทุน  =  1  คะแนน 
   6)ระยะเวลาทนุส ารองเพียงพอใช้จ่าย < 3 เดือน = 2 คะแนน 
3. หน่วยบริการในพื้นที่ หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชน 

เกณฑ์เป้ำหมำย ไม่เกินร้อยละ 10 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลศูนย์  

โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชน 
วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล 1. จัดเก็บจากรายงานสถานะทางการเงินหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
2. จัดเก็บจากข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซด์การเงินการคลัง กลุม่ประกันสขุภาพ 
(http://hfo.cfo.in.th) 

แหล่งข้อมูล กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง  กลุ่มประกันสุขภาพ 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล

ศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชนที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 
๗ 

รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด  ระดับโรงพยาบาล
ศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชน 

สูตรค ำนวณตวัชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลำประเมินผล รายไตรมาส 
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รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน 
 
 
 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ข้อมูลย้อนหลัง
ของตัวช้ีวัด 

ร้อยละ  17.93 
(ไตรมาส 3) 

8.1 
(ไตรมาส 3) 

เกณฑ์กำรประเมิน :  ระบุเกณฑ์/ระดบักำรท ำงำนที่คำดหวังแต่ละไตรมำส 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถ

ควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของ 
หน่วยบริการในพื้นที่ให้ไม่เกนิร้อยละ 10 

 

เงื่อนไขควำมส ำเร็จ  ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนถัดไป  หน่วยบริการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงบ
ทดลองตามผังบัญชีที่ก าหนดของปีงบประมาณ 2559 รายเดือน 
วิธีกำรประเมนิผล :   
ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร/      
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. นายแพทยบ์ัญชา  ค้าของ   
2. นางอมรรัตน์        พีระพล   
โทรศัพท์ส านักงาน :  02-590-1580,  02-590-1797, 02-590-24170, 02-590-2416 
โทรสาร : 02-590-2415,  02-590-1568 
กลุ่มประกันสขุภาพส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

1. นางอมรรัตน์  พีระพล        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกนัสุขภาพ 
2. นางสาวสายสุณี  เนตร์พริง้           นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
3. นางน้ าค้าง  บวรกุลวัฒน์            นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
4. นายพยนต์  แจ่มศรี                  นักวิชาการเงินและบัญช ี
5. นางสาวสุพรรณษา  พวงสงิห์       นักวิชาการเงินและบัญช ี
6. นางสาววชิราภรณ์  แรมกระโทก   เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล 
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-590-1580,  02-590-1797, 02-590-24170, 02-590-2416 
โทรสาร : 02-590-2415,  02-590-1568 
กลุ่มประกันสขุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงำนประเมินผลและ 
จัดท ำข้อมูล (ระดับส่วนกลำง) 

กลุ่มประกันสขุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงำนทีน่ ำเข้ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลศูนย์     
โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชน 

ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1. นายแพทยบ์ัญชา  ค้าของ   
2. นางอมรรัตน์       พีระพล       
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-590-1797, 02-590-24170, 02-590-2416 
โทรสาร : 02-590-2415,  02-590-1568 
กลุ่มประกันสขุภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


	a1
	a3
	a2
	a4
	a5
	a6
	a7
	a8
	a9
	a10
	a11
	a12
	a13
	a14
	a15
	a16
	a17
	a18
	a19
	a20

