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• การพฒันาประสทิธภิาพ ทางการเงนิ
การคลงัส าหรบัหน่วยบรกิารทีม่ผีลงาน
ดเีดน่ (Bright Spot Hospital) 

• การพฒันาสถานบรกิารสงักดั
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ตามนโยบาย EMS (Environment, 
Modernization and Smart 
Service)







1. แบ่งระดบัการประเมนิตามระดบัของหน่วยบรกิารตาม Service Plan 



2.1 ระดับบริการ M2 
(วงเงิน 2 ล้านบาท)

• ล ำดบัท่ี 1 จ  ำนวน 1,000,000 บำท
• ล ำดบัท่ี 2 จ  ำนวน 600,000 บำท
• ล ำดบัท่ี 3 จ  ำนวน 400,000 บำท

2.2 ระดับบริการ F1 F2 
(วงเงิน 5 ล้านบาท)

• ล ำดบัท่ี 1 จ ำนวน 1,250,000 บำท
• ล ำดบัท่ี 2 จ ำนวน 1,000,000 บำท
• ล ำดบัท่ี 3 จ ำนวน 875,000 บำท
• ล ำดบัท่ี 4 จ ำนวน 625,000 บำท
• ล ำดบัท่ี 5 จ ำนวน 500,000 บำท
• รำงวลัชมเชย จ ำนวน 375,000 
บำท จ ำนวน 2 รำงวลั

2.3 ระดับบริการ F3 
(วงเงิน 3 ล้านบาท)

• ล ำดบัท่ี 1 จ ำนวน 1,500,000 บำท
• ล ำดบัท่ี 2 จ ำนวน 900,000 บำท
• ล ำดบัท่ี 3 จ ำนวน 600,000 บำท

ส าหรับระดับบริการ A S M1 ทุกแห่ง เขำ้รับกำรประเมินและมอบใบประกำศนียบตัรเท่ำนั้น



3. คณะกรรมการประเมิน : คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารการเงนิการคลงั 

(Chief Financial Officer: CFO) เขตสขุภาพที่ 7

4. หลกัเกณฑก์ารประเมิน : กรอบในการประเมินมี 3 ดา้น ระกอบดว้ย

1. นโยบายของผูบ้รหิาร / แผนพฒันา / นวตักรรม / ซอฟตแ์วร ์ (10 คะแนน)

2. กระบวนการในการด าเนินงาน (Process Indicator) (60 คะแนน)

3. ผลงานในการด าเนินงาน (Out Come Indicator) (30 คะแนน)

สตูรการค านวณ : คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดย

คะแนนทีไ่ด ้= (คะแนนทีไ่ดใ้นขอ้ 1 + คะแนนทีไ่ดใ้นขอ้ 2 + คะแนนทีไ่ดใ้นขอ้ 3)

• เกณฑก์ารใหค้ะแนน : เม่ือค านวณคะแนนทีไ่ดแ้ลว้ จะน ามาเรยีงล าดบัคะแนน    
เพ่ือมอบรางวลั ตอ่ไป



1. ระดบับริการ A S M1 ทุกแห่ง
2. ระดบับริการ M2 จงัหวดัละ 1 แห่ง
3. ระดบับริการ F1 F2 จงัหวดัละ 2 แห่ง
4. ระดบับริการ F3 จงัหวดัละ 1 แห่ง

น าเสนอต่อ CFO เขตสุขภาพที่ 7 ในเดือน มิถุนายน 2565 โดยใหห้น่วยบริกำร
น ำเสนอขอ้มูล แห่งละ 10 นำที และใหค้ณะกรรมกำรฯ ซกัถำมขอ้มูลเพิม่เติม 
แห่งละ 10 นำที



หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

1. นโยบายของผูบ้ริหาร / แผนพฒันา /
นวตักรรม / ซอฟแวร์

1. แผนการด าเนินงาน

2. รายงานการประชุม

3. มีการใชน้วตักรรม/ซอฟแวร์

4. การจดัซือจดัจา้งLAB

5. การจดัซื้อจดัจา้งยา

2. กระบวนการในการด าเนินงาน 
(Process Indicator)

1. การบริหารแผน Planfin

2. การบริหารตน้ทุนบริการ

3. การบริหารจดัการบญัชีและ
การเงิน

4. Productivity ที่ยอมรับได้

3. ผลงานในการด าเนินงาน 
(Out Come Indicator)

1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

3. เงินทุนสารองสุทธิ

4. ผลต่างรายไดแ้ละค ่าใชจ้่าย

5. Cash Ratio



• ระดบับรกิาร A S M1 ไม่มีเงินรางวลั (เขา้รบัการประเมินและมอบใบประกาศนยีบตัร

เท่านัน้)

• เพ่ิมวงเงินกล ุม่ระดบับรกิาร F1 F2 และกล ุม่ระดบับรกิาร F3 อีกกลุม่ละ 1 ลา้น 

รวมรางวัลเพ่ิมเป็น 5 ลา้นและ 3 ลา้น ตามล าดบั

• ปรบัลดคะแนนในสว่น นโยบาย/นวัตกรรม (สว่นที่1) ไปเพ่ิมคะแนนในสว่น

กระบวนการด าเนนิงาน(สว่นที่2) และผลการด าเนนิงาน(สว่นที่3) ในสดัสว่น 

10:60:30  (จากเดิมสดัสว่น 20:55:25 )

• เพ่ิมการใหค้ะแนน ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคมุภายในดว้ย

อิเล็กทรอนกิส ์5 มิต ิ(Electronics Internal Audit : EIA) มาในสว่นกระบวนการในการ

ด าเนนิงาน (สว่นที่2)



ผลการประกวด Bright Spot Hospital 2564





ผลคะแนนจากการประเมนิฯ Bright Spot Hospital 2564
ตำมระดบัของหน่วยบริกำรตำม Service Plan
ระดบับริการ A S M1

ขอนแก่น 66.0

ชุมแพ  46
สิรินธร จ.ขอนแก่น 81.5

ระดบับริการ M2

น ้ำพอง 71.5
บ้านไผ่ 87

พล 69.09

กระนวน 74

ระดบับริการ F1 F2

บำ้นฝำง 57 หนองสองหอ้ง 72

พระยนื 66 มญัจำคีรี 57
หนองเรือ 84 ชนบท 63.5

สีชมพ ู68 เขำสวนกวำง 68

เปือยนอ้ย 71.50 ภูผำม่ำน 63.5
แวงใหญ่ 78.5 ซ าสูง 76.5

แวงนอ้ย 67 อุบลรัตน์ 56.91

ภูเวยีง 50

ระดบับริการ F3

หนองนำค ำ 78

เวยีงเก่ำ 75.5
โคกโพธ์ิไชย 84.15

โนนศิลา 85

ที่มา : ขอ้มูลพื้นฐำนหน่วยบริกำร ปี 2564 ส ำหรับกำรจดักลุ่ม
เพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรเงิน http://hfo64.cfo.in.th/

หมายเหตุคะแนน 
- ไดร้บัรางวลั
- ไดค้ะแนนมากกวา่รพ.ที่ไดร้างวลัในจงัหวดัอื่น



EMS 

(Environment, Modernization and Smart Service)



1. ดำ้นส่ิงแวดลอ้มดี 
(Environment)

E1: ภูมิทศัน์ (Land scape)

E2: พื้นท่ีรอคอย (Waiting area)

E3: ห้องน ้ ำ  (Rest room)

E4: คุณภำพอำกำศ (Air quality)

E5: แสง สี เสียง กล่ิน พลงังำน  (Light, 
color, Sound, Smell, Energy)

2. ดำ้นควำมทนัสมยั
(Modernization)

M1: ระบบ (system)

M2: กำรขนส่ง (logistic)

M3 : เทคโนโลย ี(technology)

3. ดำ้นบริกำรดว้ยหวัใจ
(Smart Service)

S1: ภำพลกัษณ์บุคลำกร  (Personal image)

S2: พฤติกรรมบริกำร (Service mind 
,service behaviour)

S3: คุณภำพบริกำร (Service Quality)

S4 ควำมเป็นเฉพำะทำง  (Specialty, staff)



1. ขั้นพืน้ฐาน (The must) ตำมเกณฑก์ำรประเมินกำรพฒันำสถำนบริกำรสังกดัส ำนกังำน
ปลดักระทรวงสำธำรณสุข ตำมนโยบำยEMS ในระดบัขั้นพื้นฐำน

✓มีผลคะแนนรวมกำรประเมินขั้นพื้นฐำน (The must) มำกกวำ่หรือเท่ำกบั ร้อยละ 70

✓ประเมินในระดบัสถำนบริกำรฯ โดย สถำนบริกำรฯ ประเมินตนเอง

2. ข้ันสูง (The best) ตำมเกณฑก์ำรประเมินกำรพฒันำสถำนบริกำรสังกดัส ำนกังำน
ปลดักระทรวงสำธำรณสุข ตำมนโยบำยEMS ในระดบัขั้นสูง

✓ตอ้งผำ่นเกณฑก์ำรประเมินขั้นพื้นฐำน (The must) มำกกวำ่หรือเท่ำกบั ร้อยละ 70

✓มีผลคะแนนรวมกำรประเมินขั้นสูง (The best) มำกกวำ่หรือเท่ำกบั ร้อยละ 80

✓ประเมินในระดบัจงัหวดั/เขตสุขภำพ



งบ 9 ล้านบาท

• จดัสรรตำมสัดส่วนโรงพยำบำลแต่ละจงัหวดั
• จงัหวดัสนบัสนุนงบเพื่อกำรพฒันำในรพ.ท่ี
ขำดสภำพคล่องโดยพิจำรณำจำก
➢ผลกำรประเมินEMS
➢7+ efficiency score
➢Cash Ratio 

งบ 1 ล้านบาท

• เป็นรำงวลัในกำรประกวด The Best ระดบัเขต
• แบ่งเป็น2กลุ่ม รำงวลัรวมกลุ่มละ 5แสนบำท

*ส านกังานเขตสขุภาพท่ี 7 อยูใ่นระหวา่งเตรยีมน าเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการเขตสขุภาพท่ี 7
เพื่อขอมติในการด าเนินการ และจะแจง้วงเงินสนบัสนนุรวมถึงแนวทางการด าเนินงานในล าดบัตอ่ไป




