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ขอ้มลูวเิคราะหว์กิฤตทิางการเงนิ   1 

การควบคมุก ากบัPlanfin          2 

รายงานการโอนงบหลกัประกนัฯ     3  

สถานการณ์เงนิบ ารงุ รพ.สต.         4 

 

รายการค ายอ่

• CR = Current Ratio  

• QR = Quick Ratio  

• Cash = Cash Ratio  

• NWC = ทุนส ารองสุทธิ  

• NI = รายไดสู้ง(ต ่า)กวา่ค่าใชจ่้ายสุทธิ  

• LiI = Liquid Index  

• StI = Status Index 

• SuI = Survival Index 

• RiskScroing = คะแนนความเส่ียง 

• EBITDA = ก าไรก่อนหักค่าเส่ือม 

• HMBRD = เงินคงเหลือหลงัหักหน้ีแลว้ 

เพิ่มเติมอ่านท่ี  

   https://sl.moph.go.th/l9s-polZ 

ขอ้มูลจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ สป. สธ. ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ประมวลผล

โดยส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 พบวา่จงัหวดัขอนแก่น ไมม่ีหน่วยบริการท่ีอยูใ่นวกิฤติระดบั 4-7  โดยขอ้มูล

รายแหง่ตามตารางดา้นล่าง 

คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (CFO) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤตทิางการเงินระดับ 7 จังหวัดขอนแก่น* 

*ขอ้มูลจาก กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ สป. สธ. ประมวลผลโดย กลุ่มงานประกนัสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564  

https://sl.moph.go.th/l9s-polZ


การควบคุมก ากับแผนทางการเงิน จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 

ข้อมูลจำกกองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ สป.สธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภำคม 2564) 

การควบคมุก ากบัดา้นรายได ้ 

 ณ สิน้เดือนเมษายน 2564 นี ้มีหน่วยบรกิารที่ผ่านเกณฑก์ารควบคมุคือรายไดส้งู/ต  ่ากวา่แผนไมเ่กินรอ้ยละ 5 จ านวน 17 รพ. คิดเป็น 65.38%   สว่น
รายไดต้  ่ากวา่แผนเกินกวา่รอ้ยละ5 มีจ านวน 2 แหง่ไดแ้ก่ อบุลรตัน ์และโนนศิลา โดยมีรายไดต้  า่กวา่แผนคดิเป็นรอ้ยละ 6.41 และ 5.52 ตามล าดบั 

การควบคมุก ากบัดา้นค่าใชจ้า่ย 

 รพ.ที่มีการควบคมุคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ ไมเ่กินบวกลบ5% มีจ  านวน 21 แหง่เพิ่มขึน้จาก20แหง่ในเดือนที่แลว้ และ รพ.ที่มีคา่ใชจ้า่ยเกิน
เกณฑ ์จ านวน 5 แหง่ โดยทกุแหง่เป็นหน่วยบรกิารที่มีคา่ใชจ้า่ยนอ้ยกวา่แผนเกิน 5 %  



 

ทีม่า : จากระบบรายงานการโอนเงิน ( NHSO Budget) ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564   

รายงานการโอนงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ปี 2564  
1.งบเหมาจ่ายรายหวั 

2.งบกองทุนอื่นๆ 



 

สถานการณ์ทางการเงิน รพ.สต.ในจังหวัดขอนแก่น* 

คะแนนตรวจสอบงบทดลอง* 

*04390-รพ.สต.โนนสะอาด ยงัไม่ส่งตัง้แต ่ก.พ. 2564 

*ขอ้มูลจาก กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ สป. สธ. ประมวลผลโดย กลุ่มงานประกนัสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564  

04248 รพ.สต.ส าราญ 

04251 รพ.สต.บา้นหนองบวัดีหม ี

04262 รพ.สต.บา้นซ าจาน 

04264 รพ.สต.ดอนชา้ง 

04267 รพ.สต.บา้นโนนม่วง 

04268 รพ.สต.ศิลา 

04312 รพ.สต.สีชมพ ู

04313 รพ.สต.บา้นโคกไมง้าม 

04314 รพ.สต.บา้นนาจาน  

04315 รพ.สต.บา้นส่ีแยกโนนหวันา 

04316 รพ.สต.ซ ายาง 

04317 รพ.สต.หนองแดง 

04318 รพ.สต.อ่างทอง 

04319 รพ.สต.บา้นซ าจ าปา 

04320 รพ.สต.บา้นบริบรูณ ์

04321 รพ.สต.บา้นเทพชมพ ู

04322 รพ.สต.บา้นใหม ่

04323 รพ.สต.ภูห่าน 

04324 รพ.สต.น ้าพอง 

04327 รพ.สต.บวัใหญ่ 

04329 รพ.สต.ม่วงหวาน 

หน่วยบริการที่ยังไม่ส่งงบทดลอง*  
เดือนเมษายน 2564 

04331 รพ.สต.บา้นขาม 

04351 รพ.สต.บา้นโนนสมบรูณ ์

04356 รพ.สต.หวันาค า 

04390 รพ.สต.โนนสะอาด 

04418 รพ.สต.สงเปือย 

04422 รพ.สต.บา้นกุดดุก  

04435 รพ.สต.บา้นโนนข่า 

04439 รพ.สต.บา้นดอนดู่นอ้ย 

04440 รพ.สต. ต าบลศรีบุญเรือง 

04450 รพ.สต.โนนคอม 

04451 รพ.สต.บา้นท่าขาม 

04453 รพ.สต.วงัสวาบ 

04460 รพ.สต.บา้นโคก 

04461 รพ.สต.โพธ์ิไชย 

04463 รพ.สต.นาแพง 

04480 รพ.สต.โนนแดง 

13896 รพ.สต.บา้นแดง 

13900 รพ.สต.ศรีสุข 

04410 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ 

04415 รพ.สต.เขานอ้ย 

04464 รพ.สต.กุดธาตุ 


