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แนวทางการตรวจราชการ

ตัวชีว้ดัที่ 1
หน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวกิฤตทางการเงิน

ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 2

ระดับ 6 ไม่เกิน ร้อยละ 4

ตัวชีว้ดัที่ 2
หน่วยบรกิารที่มีศูนย์จดัเกบ็รายไดม้ีคณุภาพ

ระดับดี ขึ้นไป

มากกวา่ ร้อยละ 75 



ตัวชี้วัดที่ 1 5 มาตรการ

ระดับ 6 ระดับ 7

ไมเ่กนิ
ร้อยละ6

ไมเ่กนิ
ร้อยละ4

พัฒนาระบบบัญชี (Accounting)

จัดสรรเงินเพียงพอ (Budgeting)

พัฒนาศักยภาพบริหารดา้นการเงินการคลงั

แก่เครือข่ายและบคุลากร (Competency)

สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(Division of regional health)

ติดตามก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 

(Efficiency)

“หน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ”



แผนเงนิบ ำรุงมีรำยได้มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย







จัดสรรเงินเพียงพอ

(Budgeting)

พัฒนาระบบบัญชี

(Accounting)

พัฒนาศักยภาพบริหาร

ด้านการเงินการคลัง

แก่เครือข่ายและบุคลากร

(Competency)

5 มาตรการ
หน่วยบรกิารผา่นเกณฑก์ารบันทึกบญัชี

- ลูกหนี้ยกมา

- ลูกหนี้ ปัจจุบัน

- ส่วนต่าง และ ค่าเผื่อหนี้

หน่วยบริการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย

- รายได้เหมาจ่าย

- รายได้กองทุนย่อย

อบรม ผู้ปฏิบัติงาน

อบรม ผู้บริหาร และ CFO



สร้างประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

(Division of regional health)

ติดตามก ากับ เครื่องมือ

ประสิทธิภาพทางการเงิน

(Efficiency)

5 มาตรการ (ต่อ)

ระบบเกี่ยวกับสารสนเทศการเงินการคลัง

- Software ศูนย์จัดเก็บรายได้

ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพหน่วยบริการ 

TPS ≥ 10.5 คะแนน 





โรงพยาบาล ประเภท จ านวนปชก.UC ทนุส ารองสทุธิ(NWC) เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้ EBITDA

รพ.กาฬสินธุ์ รพท. 535 รพท.S B>400
108,959 472,664,757.38 67,123,024.98 143,417,578.24 

รพ.นามน รพช. 37 รพช.F2 P<=30,000
26,679 43,017,704.35 30,002,572.44 44,962,284.73 

รพ.กมลาไสย รพช. 146 รพช.F1 P<=50,000
46,200 68,859,946.93 8,161,161.34 69,316,680.04 

รพ.ร่องค า รพช. 30 รพช.F2 P<=30,000
11,663 21,521,544.81 15,159,967.85 8,871,935.09 

รพ.เขาวง รพช. 88 รพช.F2 P<=30,000
23,671 87,407,192.81 53,694,990.46 43,974,722.86 

รพ.ยางตลาด รพช. 154 รพช.M2 B>100
87,393 251,309,294.64 89,492,150.16 121,451,634.69 

รพ.ห้วยเม็ก รพช. 58 รพช.F2 P30,000-60,000
35,566 46,929,020.29 23,573,752.06 35,396,543.41 

รพ.สหสัขนัธ์ รพช. 44 รพช.F2 P<=30,000
28,268 51,485,928.31 21,062,314.55 22,022,331.83 

รพ.ค ามว่ง รพช. 71 รพช.F2 P30,000-60,000
37,960 52,205,803.43 28,156,424.32 32,961,756.98 



โรงพยาบาล ประเภท จ านวนปชก.UC ทนุส ารองสทุธิ(NWC) เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้ EBITDA

รพ.ทา่คนัโท รพช. 47 รพช.F2 P<=30,000
28,303 33,768,380.70 21,990,098.15 21,461,638.29 

รพ.หนองกงุศรี รพช. 67 รพช.F2 P30,000-60,000
49,728 115,116,673.92 75,486,710.68 45,193,125.13 

รพ.สมเดจ็ รพช. 134 รพช.M2 B>100
46,876 119,849,535.14 62,636,544.06 49,714,346.88 

รพ.ห้วยผึง้ รพช. 38 รพช.F2 P<=30,000
21,458 25,729,411.50 7,522,980.72 16,899,212.58 

รพร.กฉิุนารายณ์ รพช. 152 รพช.M2 B>100
69,826 188,226,940.40 77,047,550.39 82,412,346.31 

รพ.นาคู รพช. 41 รพช.F2 P<=30,000
21,016 25,165,075.82 13,717,467.30 15,249,092.89 

รพ.ฆ้องชยั รพช. 30 รพช.F3 P15,000-25,000
18,100 33,903,654.30 21,940,235.36 18,314,428.90 

รพ.ดอนจาน รพช. 0 รพช.F3 P15,000-25,000
17,514 32,833,070.06 9,753,884.88 21,704,132.42 

รพ.สามชยั รพช. 30 รพช.F2 P<=30,000
19,383 47,049,207.12 20,333,177.67 22,914,659.66 



โรงพยาบาล ประเภท 
จ านวน
ปชก.UC

ทนุส ารองสทุธิ(NWC) เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้ EBITDA

รพ.ขอนแก่น รพศ. 1100 รพศ.A B>1000
255,516 915,420,099.01 -36,321,334.02 159,696,892.62 

รพ.บ้านฝาง รพช. 44 รพช.F2 P30,000-60,000
39,352 44,392,914.17 12,502,777.18 29,577,600.16 

รพ.พระยืน รพช. 34 รพช.F2 P<=30,000
25,008 27,428,563.80 7,757,102.79 28,218,596.00 

รพ.หนองเรือ รพช. 100 รพช.F1 P50,000-100,000
66,995 127,037,811.95 80,778,201.71 91,030,225.91 

รพ.ชมุแพ รพท. 350 รพท.M1 B>200
93,704 303,702,578.21 40,016,822.20 143,594,667.27 

รพ.สีชมพู รพช. 82 รพช.F2 P30,000-60,000
57,018 54,748,780.16 20,856,314.16 49,430,971.67 

รพ.น า้พอง รพช. 200 รพช.M2 B>100
81,194 80,287,297.99 12,670,463.87 259,387,185.19 

รพ.อบุลรัตน์ รพช. 70 รพช.F2 P30,000-60,000
31,293 56,446,956.75 10,244,685.83 41,825,133.03 

รพ.บ้านไผ่ รพช. 110 รพช.M2 B>100
71,040 128,246,263.24 80,648,201.56 66,990,740.07 

รพ.เปือยน้อย รพช. 39 รพช.F2 P<=30,000
14,944 20,987,629.60 12,160,720.48 11,619,817.15 

รพ.พล รพช. 109 รพช.M2 B>100
60,658 269,432,816.90 137,588,429.50 147,289,360.54 



โรงพยาบาล จ านวนปชก.UC ทนุส ารองสทุธิ(NWC) เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้

รพ.แวงใหญ่ 36 รพช.F2 P<=30,000 21,720 26,890,807.77 7,896,253.67 
รพ.แวงน้อย 34 รพช.F2 P<=30,000 28,739 53,900,180.82 27,594,288.76 
รพ.หนองสองห้อง 69 รพช.F1 P50,000-100,000 55,321 101,983,658.55 68,323,001.51 
รพ.ภเูวียง 70 รพช.F1 P50,000-100,000 52,384 80,778,435.27 -19,440,694.79 
รพ.มญัจาคีรี 85 รพช.F1 P50,000-100,000 50,166 88,930,064.00 55,343,838.01 
รพ.ชนบท 35 รพช.F2 P30,000-60,000 32,965 22,530,795.16 2,898,564.60 
รพ.เขาสวนกวาง 45 รพช.F2 P<=30,000 28,932 31,913,439.40 925,116.76 
รพ.ภผูามา่น 33 รพช.F2 P<=30,000 17,438 7,204,127.07 -8,189,372.33 
รพร.กระนวน 122 รพช.M2 B>100 58,009 101,503,165.47 15,084,886.64 
รพ.สริินธร 150 รพท.M1 B<=200 45,649 138,800,750.97 44,087,432.43 
รพ.ซ าสงู 38 รพช.F2 P<=30,000 17,096 21,669,571.02 8,410,158.79 
รพ.หนองนาค า 10 รพช.F3 P15,000-25,000 16,823 17,891,590.70 11,469,208.20 
รพ.เวียงเก่า 0 รพช.F3 P<=15,000 13,757 3,828,967.29 -2,557,025.38 
รพ.โคกโพธ์ิไชย 0 รพช.F3 P15,000-25,000 18,208 19,466,232.66 11,902,433.03 
รพ.โนนศิลา 0 รพช.F3 P15,000-25,000 18,639 24,297,167.76 20,749,576.46 



โรงพยาบาล ประเภท 
จ านวน
ปชก.UC

ทนุส ารองสทุธิ(NWC) เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้ EBITDA

รพ.มหาสารคาม รพท. 540 รพท.S B>400 109,462 1,132,647,868.69 131,368,925.92 390,173,598.54 

รพ.แกด า รพช. 30 รพช.F2 P<=30,000 23,639 28,060,586.18 17,578,799.42 11,470,866.01 

รพ.โกสมุพิสยั รพช. 120 รพช.M2 B>100 82,545 278,601,260.52 148,900,382.54 168,357,294.70 

รพ.กนัทรวิชยั รพช. 60 รพช.F2 P30,000-60,000 51,942 56,658,882.55 39,458,139.07 20,999,156.41 

รพ.เชียงยืน รพช. 60 รพช.F2 P30,000-60,000 42,287 39,998,733.62 23,843,532.94 20,217,916.62 

รพ.บรบือ รพช. 184 รพช.M2 B>100 75,638 226,795,053.12 157,800,977.52 66,166,290.27 

รพ.นาเชือก รพช. 60 รพช.F2 P30,000-60,000 41,559 39,531,360.18 12,365,850.81 19,517,803.25 

รพ.พยคัฆภมูพิิสยั รพช. 111 รพช.M2 B>100 61,905 125,906,079.68 70,633,865.60 33,865,889.37 

รพ.วาปีปทมุ รพช. 161 รพช.M2 B>100 74,224 145,729,215.95 125,408,565.50 29,621,958.00 

รพ.นาดนู รพช. 37 รพช.F2 P<=30,000 25,695 35,514,703.19 4,847,775.33 16,125,800.23 

รพ.ยางสีสรุาช รพช. 30 รพช.F2 P<=30,000 23,839 36,072,156.05 17,708,303.00 18,165,891.87 

รพ.กดุรัง รพช. 30 รพช.F3 P>=25,000 26,120 112,038,291.39 64,575,428.36 39,895,155.12 

รพ.ช่ืนชม รพช. 30 รพช.F3 P15,000-25,000 17,401 30,013,032.74 17,579,345.56 19,199,989.67 



โรงพยาบาล ประเภท 
จ านวน
ปชก.UC

ทนุส ารองสทุธิ
(NWC)

เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้ EBITDA

รพ.ร้อยเอ็ด รพศ. 879 รพศ.A B>700to1000 93,908 1,438,972,981.86 748,266,506.46 473,229,892.37 

รพ.เกษตรวิสยั รพช. 96 รพช.M2 B<=100 66,350 135,183,201.12 19,778,790.56 67,750,049.54 

รพ.ปทมุรัตต์ รพช. 36 รพช.F2 P30,000-60,000 36,497 73,981,895.58 10,517,188.35 32,773,757.27 

รพ.จตรุพกัตรพิมาน รพช. 60 รพช.F2 P30,000-60,000 55,871 116,110,192.36 77,134,058.00 42,465,339.66 

รพ.ธวชับรีุ รพช. 51 รพช.F2 P30,000-60,000 48,965 79,544,608.01 32,398,381.79 34,690,376.68 

รพ.พนมไพร รพช. 42 รพช.F1 P<=50,000 49,482 111,806,544.94 23,983,515.68 69,866,843.79 

รพ.โพนทอง รพช. 154 รพช.M2 B>100 76,782 143,142,104.21 -17,458,146.47 115,700,418.45 

รพ.โพธ์ิชยั รพช. 30 รพช.F2 P30,000-60,000 41,564 82,928,442.86 60,401,384.43 50,471,536.22 

รพ.หนองพอก รพช. 56 รพช.F2 P30,000-60,000 50,088 91,057,053.57 64,587,491.19 50,863,034.53 



โรงพยาบาล ประเภท จ านวนปชก.UC ทนุส ารองสทุธิ(NWC) เงินบ ารุงหลงัหกัหนี ้ EBITDA

รพ.เสลภมูิ รพช. 124 รพช.M2 B>100 86,798 87,846,316.59 6,701,374.53 82,644,348.73 

รพ.สวุรรณภมูิ รพช. 156 รพช.M2 B>100 79,614 290,909,295.97 85,819,161.80 161,248,683.63 

รพ.เมืองสรวง รพช. 30 รพช.F2 P<=30,000 15,878 36,518,932.20 11,007,911.44 5,930,874.33 

รพ.โพนทราย รพช. 31 รพช.F2 P<=30,000 20,235 36,957,203.15 12,515,796.95 16,825,393.05 

รพ.อาจสามารถ รพช. 38 รพช.F2 P30,000-60,000 51,211 50,774,001.13 16,208,553.35 41,196,513.67 

รพ.เมยวดี รพช. 33 รพช.F2 P<=30,000 16,367 22,789,368.92 5,359,377.75 16,975,257.11 

รพ.ศรีสมเด็จ รพช. 38 รพช.F2 P<=30,000 22,429 47,706,726.65 18,731,987.62 25,302,483.94 

รพ.จงัหาร รพช. 37 รพช.F2 P30,000-60,000 31,306 50,418,683.05 13,986,828.03 42,332,360.38 

รพ.ทุ่งเขาหลวง รพช. 37 รพช.F3 P15,000-25,000 16,785 83,648,398.13 49,994,223.23 22,502,556.92 

รพ.เชียงขวญั รพช. 0 รพช.F3 P15,000-25,000 19,161 15,497,710.14 1,391,438.43 11,323,194.99 

รพ.หนองฮี รพช. 15 รพช.F3 P15,000-25,000 17,495 47,108,436.10 30,606,637.65 19,849,762.72 



โรงพยาบาล รายได้ ค่าใช้จ่าย APP ACP:UC ACP:CS AIP

รพ.กาฬสินธุ์ 0 0 41 34 36 17
รพ.ยางตลาด 0 0 104 61 61 38
รพร.กฉิุนารายณ์ 0 0 190 77 57 47
รพ.ขอนแก่น 0 0 109 49 112 44
รพ.ชมุแพ 0 0 180 57 82 29
รพ.บ้านไผ่ 0 0 189 32 60 75
รพ.พล 0 0 311 221 52 38
รพ.สิรินธร(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 0 1 231 102 66 68
รพ.มหาสารคาม 0 0 130 58 55 47
รพ.โกสมุพิสยั 0 0 237 197 72 44
รพ.บรบือ 0 0 203 67 58 82
รพ.ร้อยเอ็ด 0 1 125 45 15 52
รพ.เกษตรวิสยั 0 0 151 76 84 35
รพ.โพนทอง 0 0 245 133 72 57
รพ.สวุรรณภมิู 0 0 121 84 139 71



โรงพยาบาล OP IP LC ค่ายา
ค่าวสัดวุิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
ค่าเวชภณัฑ์มใิช่ยาและวสัดุ

การแพทย์

รพ.กาฬสินธุ์ 1 1 0 0.5 0 0
รพ.ยางตลาด 1 0 0 0.5 0 0.5
รพร.กฉิุนารายณ์ 1 1 0 0 0.5 0
รพ.ขอนแก่น 1 0 0.5 0.5 0 0.5
รพ.ชมุแพ 1 1 0 0 0 0
รพ.บ้านไผ่ 1 1 0 0.5 0.5 0.5
รพ.พล 1 1 0.5 0.5 0 0.5
รพ.สิรินธร 1 1 0.5 0 0.5 0
รพ.มหาสารคาม 0 1 0 0 0 0
รพ.โกสมุพิสยั 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
รพ.บรบือ 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
รพ.ร้อยเอ็ด 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
รพ.เกษตรวิสยั 1 1 0 0 0 0
รพ.โพนทอง 1 1 0 0 0.5 0
รพ.สวุรรณภมิู 1 1 0 0 0 0



2.1 ความสามารถในการท าก าไร 2.2 สภาพคล่อง
1.3.2 ตรวจสอบ
งบทดลอง

1.3.3 ผลผลิต (Productivity) 
เป็นท่ียอมรับ

Operating 
Margin

Return on 
Asset

EBITDA

ทนุส ารองสทุธิ
(Net 
Working 
Capital)

Cash 
Ratio

โรงพยาบาล อตัราครองเตียง Sum of 
AdjRW

รพ.กาฬสนิธุ์ 0 1 1 0 0 1 1 1 C

รพ.ยางตลาด 1 1 0 1 1 1 1 1 C

รพร.กฉิุนารายณ์ 1 1 1 0 0 1 1 1 C

รพ.ขอนแก่น 0 0 0 0 0 1 1 1 F

รพ.ชมุแพ 1 1 1 0 0 1 1 1 C

รพ.บ้านไผ่ 1 1 0 0 1 1 1 1 C

รพ.พล 1 1 1 1 1 1 1 1 B

รพ.สริินธร 1 1 0 1 1 1 1 1 C

รพ.มหาสารคาม 1 1 1 1 1 1 1 1 B

รพ.โกสมุพิสยั 1 1 0 1 1 1 1 1 C

รพ.บรบือ 1 0 0 0 0 1 1 1 F

รพ.ร้อยเอ็ด 1 1 1 1 0 1 1 1 A

รพ.เกษตรวิสยั 1 1 1 0 0 1 1 1 C

รพ.โพนทอง 1 1 1 1 1 1 1 0 C

รพ.สวุรรณภมูิ 1 0 1 1 1 1 1 1 C



การวเิคราะห์งบการเงนิเขตสุขภาพที ่7



ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง
กำรเงนิกำรคลัง

โรงพยำบำลในเขต 7



Item
Q2 /2565

ร้อยเอ็ด,รพศ. พนมไพร,รพช. โพนทอง,รพช.

เงินสด 525,319.08 91,427.26 218,742.46



ไม่มีเงนิฝำกคลัง

สีชมพู,รพช. อุบลรัตน,์รพช.
บ้านฝาง,รพช.
พระยืน,รพช.
หนองเรือ,รพช.
ภูเวยีง,รพช. มัญจาคีร,ีรพช. ชนบท,รพช. เขาสวนกวาง,รพช. ภูผาม่าน,รพช.
ซ าสูง,รพช. หนองนาค า,รพช.
โคกโพธิ์ไชย,รพช. โนนศิลา,รพช.
โพนทอง,รพช.



ลกูหนีเ้งินยืม เกิน 1 ล้านบาท

• กาฬสินธุ,์รพท.

• มัญจาคีรี,รพช.

• ท่าคันโท,รพช.

• ขอนแก่น,รพศ.

• มหาสารคาม,รพท.

• โพนทอง,รพช.

• เมยวด,ีรพช.



https://mgronline.com/



1.พบหน่วยบริการบนัทกึเวชระเบียนไมถ่กูต้อง จ านวน 489,635 ฉบบั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 47.23 ต้องเรียกเงินคืนจากหน่วยบริการจ านวน 1,960.89 ล้านบาท

2. การบนัทกึเวชระเบียน และการก าหนดเง่ือนไขตรวจสอบการเบิกจ่ายผ่านระบบ 
e-Claim (Pre-audit) ยงัไมค่รอบคลมุเพียงพอ
มีธุรกรรมการเบิกจ่ายท่ีไม่ผ่านเง่ือนไข 406,303 ฉบบั วงเงินกวา่ 2,128.08 ล้านบาท

3. ผลการตรวจสอบ “สวสัดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ” พบวา่ 
มีจ านวน ธุรกรรมท่ีไม่ผ่านเง่ือนไขการตรวจสอบ 5,126,363 ฉบบั 
ประเภทผู้ ป่วยนอกและธุรกรรมบางสว่นท่ีถกูปฏิเสธการจ่าย

4. การเบกิจ่ายคา่บริการทางการแพทย์ของกองทนุประกนัสงัคม พบวา่
ผู้ ป่วยกรณีโรคท่ีมีภาระเสี่ยงและประเภทผู้ ป่วยในกรณีโรคท่ีมีคา่ใช้จ่ายสงู AdjRW≥2

การบนัทกึข้อมลูไม่ถกูต้อง มีจ านวนเงินท่ีต้องเรียกคืน รวมจ านวนถึง 2,499.27 ล้านบาท



ผลกำรตรวจสอบภำยใน จำกปีที่ผ่ำนมำ
1. งบการเงิน 

ด้านลกูหนีจ้ดัท าทะเบียนคมุไมค่รบถ้วน ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมถ่กูต้องตรงตามสิทธิ
2. ลกูหนีไ้มท่ราบแหลง่ท่ีมา
3. สว่นสงูสว่นต ่าไมเ่ป็นปัจจบุนั
4. การอนเุคราะห์ลกูหนี ้
5. ไมต่ิดตามลกูหนี ้
6. ขาดการติดตาม C และ D
7. คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
8. บนัทกึบญัชีลา่ช้า
9. ปรับปรุงบญัชีไมเ่ป็นไปตามนโยบาย
10. ขาดหลกัฐานการทวงถาม
11. ขาดการสอบทานระหวา่งงานจดัเก็บรายได้และบญัชี
12. ขาดการรายงานผู้บริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กำรซุกหนี ้และเจ้ำหนีเ้ทียม



ตัวชี้วัดที่ 2 มาตรการ

โครงสรา้ง

(Structure) 

ระบบงาน

(System)

บุคลากร

(Staff)

ทักษะ

(Skill)

“หน่วยบรกิารที่มีศูนยจ์ดัเกบ็รายได ้คุณภาพ ” 

รูปแบบรกิาร

(Care)

การบันทกึรหสัโรค

(Code)

การเบิกจา่ย 

(Claim)

การบันทกึบญัช ี

(Account)

ระดับดีและระดบัดมีาก

มากกวา่

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

4 C4 S



มีระบบการเรียกเก็บทุกกองทุนที่มีประสิทธิภาพ

Structure

System

Staff

Skill

มีศูนย์จัดเก็บรายได้ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้

บุคลากรมีจ านวนเพียงพอและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

บุคลากรได้รับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ

4 S

“หนว่ยบริการทีม่ีศนูย์จดัเก็บรายได้ คุณภาพ ” 



Care

Code

Claim

Account

มีการบันทึกรหัสการรักษาพยาบาลครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษาครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

มีการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ

มีการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานทันเวลาตามที่ก าหนด

4 C

“หนว่ยบริการทีม่ีศนูย์จดัเก็บรายได้ คุณภาพ ” 



GRADE ระดับ ช่วงคะแนน

A ดีมาก 91 – 100

B ดี 81 – 90

C ปานกลาง 61 – 80

D พอใช้ 51 - 60

F ปรับปรุง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

50 คะแนน

โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 4S4C (72 คะแนน)+On site CSMBS ( 28คะแนน) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

หมายเหตุ : ผลการตรวจราชการรอบ 2/64 คะแนนเฉลี่ยผ่านค่าเป้าหมาย ร้อยละ 89.53 (ระดับดีและระดับดีมาก)

เกณฑ์การประเมนิศนูยจ์ัดเกบ็รายไดคุ้ณภาพ 



ร้อยละ

4S4C

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2564

93.40

18.20

66.78

85.89 87.49

28.33

94.88

31.29

70.38

90.42 88.98

31.63
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20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Structure System Staff & Skill Care Code Claim & Account

รอบ 1 รอบ 2

ผลการประเมนิหน่วยบริการทีม่ศูีนย์จัดเกบ็รายได้คุณภาพ

4 S :  Infrastructure 4 C : Operation



แผนการพฒันาศูนย์จัดเกบ็รายได้คุณภาพ

ร้อยละ

เกณฑ์กองทุน

❑การจัดประชุมและอบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพบุคลากร
❑นิเทศงานเพ่ือพฒันาหน่วยบริการมีศูนย์จัดเกบ็รายได้ทีมี่คุณภาพบางส่วน ให้ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของหน่วยบริการท่ีมีประสิทธิภาพระยะเวลาในการเรียกเกบ็ทุกกองทุนตามเกณฑท่ี์ก าหนด

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2564

83.30

59.02

44.54

16.70

40.98

55.46
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UC ขรก ปกส60 วนั
60 วนั 90 วนั

ทนัเวลำ
ระยะเวลำเรียกเกบ็น้อยกว่ำเกณฑ์

ไม่ทันเวลำ
ระยะเวลำเรียกเกบ็มำกกว่ำเกณฑ์



System

Staff & Skill Claim & Account

❑การจัดประชุมและอบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพบุคลากร
❑นิเทศงานเพ่ือพฒันาหน่วยบริการมีศูนย์จัดเกบ็รายได้ทีมี่คุณภาพบางส่วน ให้ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย

Structure

Code

Care

3S→4S 7S 4C3C7C

แผนการพฒันาศูนย์จัดเกบ็รายได้คุณภาพ

โครงสร้างพืน้ฐาน

ระบบปฏิบัตกิาร



กรอบโครงสร้างและความก้าวหน้า
ของหวัหน้าศนูยจ์ดัเกบ็รายได้



โครงสร้างศนูยจ์ดัเกบ็รายได้ไม่ชดัเจน

กรอบอตัราก าลงัในศนูยจ์ดัเกบ็รายได้ไม่ชดัเจน

กรอบบคุลากรตาม FTE และบทบาทภารกิจไม่สอดคล้องกนั

บคุลากรท่ีปฏิบติังานในศนูยจ์ดัเกบ็รายได้ ไม่ได้รบัค่าตอบแทนตามสิทธ์ิ

ความก้าวหน้าของบคุลากร

ปัญหาท่ีพบในการด า เ นินงาน



กลุ่มงานประกนัสขุภาพ

กรอบอตัราก าลงั

- นกัวชิาการสาธารณสขุ
- นวก.การเงนิและบญัช/ี
- จพ.การเงนิและบญัชี
- จพ.ธุรการ

หน้าที

1) งานขึน้ทะเบยีนสทิธิใ์นระบบประกนัสขุภาพ
2) งานตรวจสอบสิทธ์ิการรกัษาพยาบาล
3) งานเรียกเกบ็ค่ารกัษาพยาบาล
4) งานฐานข้อมลูและสารสนเทศระบบประกนัสขุภาพ
5) งานรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

แหล่งข้อมลู
มติ อ.ก.พ. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ท่ี 8/2558 วนัท่ี 18 พ.ย. 2558
มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ท่ี 3/2560 วนัท่ี 18 พ.ค. 2560

โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป



กลุ่มงานประกนัสขุภาพ

กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบญัชี

รบัผดิชอบในศนูยจ์ดัเกบ็ ไดแ้ก่ 

• งานตรวจสอบ มหีน้าทีต่รวจสอบหลกัฐานเอกสารทางการเงนิใหม้คีวามครบถว้น ถกูตอ้ง 
• งานรบัเงนิ มหีน้าทีใ่นการรบัเงนิคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน รบัเงนิคา่

รกัษาพยาบาล เงนิเชือ่ 
• งานเรยีกเกบ็หนี้ มหีน้าทีใ่นการเรง่รดัและเรยีกเกบ็หนี้ทีเ่ป็นลกูหนี้การค้าของโรงพยาบาล คอื 

เรยีกเกบ็หนี้ตาม พรบ.รพ เรยีกเกบ็หนี้ ตามสทิธปิระกนัสงัคม เรยีกเกบ็หนี้ตามสทิธขิา้ราชการ 
เรยีกเกบ็หนี้ตามสทิธหิลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า เรยีกเกบ็หนี้จากหน่วยงานรฐัวสิาหกจิและ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รบัผดิชอบในการจดัท าบญัชรีะบบ 
GFMIS ไดแ้ก่ 
• งบดุล 
• งบก าไรขาดทุน 
• งบกระแสเงนิสด 
• และหมายเหตุประกอบงบ
• วเิคราะหง์บการเงนิ
• ตดิตามดชันีตวัชีว้ดัทางการเงนิ

แหล่งขอ้มลู
มต ิอ.ก.พ. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที ่8/2558 วนัที ่18 พ.ย. 2558
มต ิอ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที ่3/2560 วนัที ่18 พ.ค. 2560

โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป



กลุ่มงานประกนัสขุภาพ ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์

กรอบอตัราก าลงั

1)นวก.สาธารณสขุ
2)นวก.คอมพวิเตอร์
3)จพ.เวชสถติ/ิ นวก.สาธารณสขุ (เวชสถติ)ิ
4)นกัสงัคมสงเคราะห ์*(รพ.ขนาดM1)

โรงพยาบาลชมุชน
แหล่งข้อมลู
มติ อ.ก.พ. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ท่ี 8/2558 วนัท่ี 18 พ.ย. 2558
มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ท่ี 3/2560 วนัท่ี 18 พ.ค. 2560



กลุ่มงานประกนัสขุภาพ ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์

หน้าที่

1) งานประกนัสขุภาพ การขึน้ทะเบยีน การตรวจสอบสทิธ ิ
การเรียกเกบ็ การตามจ่าย

2) งานเวชสถติแิละงานขอ้มลู การจดัการเวชระเบยีน การลงรหสัโรค
3) งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์
4) งานแผนงานและยุทธศาสตรเ์ครอืขา่ย สขุภาพ
5) งานสงัคมสงเคราะห ์การใหบ้รกิารสงัคมสงเคราะหท์างการแพทยผ์ูป่้วยนอก
ผูป่้วยใน ครอบครวัและชุมชน การบรกิารคลนิิกศนูยพ์ึง่ได้

โรงพยาบาลชมุชน
แหล่งข้อมลู
มติ อ.ก.พ. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ท่ี 8/2558 วนัท่ี 18 พ.ย. 2558
มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ท่ี 3/2560 วนัท่ี 18 พ.ค. 2560



ข้อเสนอ

กองเศรษฐกิจสขุภาพและหลกัประกนัสขุภาพ 
ร่วมกบักองบริหารทรพัยากรบคุคล 
หารือแนวทางการก าหนดโครงสร้าง

และกรอบอตัราก าลงัของศนูยจ์ดัเกบ็รายได้

ขอขยาย กรอบ
พยาบาลวิชาชีพ 

จพ. และ นวก. การเงินและบญัชี 
ในกลุ่มงานประกนัสขุภาพ ระดบั โรงพยาบาลชมุชน

ขอขยาย กรอบ
พยาบาลวิชาชีพ  ในกลุ่มงานประกนัสขุภาพ 

ระดบั โรงพยาบาลทัว่ไปขึน้ไป



*สทิธิการรักษาอยา่งน้อย 7 สทิธิ ดงัตอ่ไปนี ้  
1. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)   
2. เบกิจ่ายตรงข้าราชการ (CSMBS )
3. สทิธิประกนัสงัคม (SSS)
4. สิทธิพนกังานท้องถ่ิน (Local Government Officers: LGO)    
5. สทิธิประกนัสขุภาพตา่งด้าว(FSS) 
6. ผู้ มีปัญหาสถานะและสทิธิ(Stateless) 
7. สิทธิช าระเงินเอง (Out of Pocket) , พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

หน่วยบริการที่มีศนูย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
(36 ข้อ เท่ำกับ 36 คะแนน )

http://www.oic.or.th/th/victims/


เป้ำหมำยหน่วยบริกำรที่มีระบบจัดเก็บรำยได้คุณภำพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

S1. มีโครงสร้างศนูย์จดัเก็บรายได้ (Structure) 

1.1 มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัเก็บรายได้คา่ รักษาพยาบาล

1) ตรวจสอบเวชระเบียนทกุสทิธิการรักษา 1

2) เรียกเก็บคา่รักษาพยาบาลทกุสทิธิการรักษา 1

3) ติดตามลกูหนีท้กุสทิธิการรักษา 1

1.2 มีค าสัง่/มอบหมายหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบศนูย์จดัเก็บรายได้ 1



เป้ำหมำยหน่วยบริกำรที่มีระบบจัดเกบ็รำยได้คุณภำพ 
คะแนน รพ.A รพ.Bเกณฑ์การประเมิน

S1. มีโครงสร้างศนูย์จดัเก็บรายได้ (Structure) 10 คะแนน

1.3 มี Flow chart ของกระบวนงานเรียกเก็บรายได้ทกุสทิธิ

1)ขัน้ตอนการประมวลผลผู้ รับบริการของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสิทธิ 1
2)การบนัทกึลกูหนีจ้ากใบเสร็จค่าใช้จ่ายของผู้ รับบริการ
ของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก ในแตล่ะสิทธิ 1

3)มีการสง่ข้อมลูท่ีได้รับการบนัทกึเพ่ือเบิกจ่าย (Claim) 1

4)ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย (Claim) 1

5)มีการบนัทกึลกูหนีท่ี้เป็นปัจจบุนั 1

1.4 คณะกรรมการจดัเก็บรายได้ท าการประชมุวิเคราะห์รายได้คา่รักษาพยาบาล
ทกุสทิธิ เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 1



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

S2. ระบบงานจดัเก็บในการเรียกเก็บทกุกองทนุ (System) 

2.3 มีการใช้ Software ในการจดัเก็บรายได้ 1

(โปรดระบช่ืุอ Software ท่ีใช้) 

2.4 มีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บทกุกองทนุ 

1) UC < 60 วนั 1

2) ขรก < 60 วนั 1

3) ปกส. < 120 วนั 1

*ผลงาน 7 plus efficiency ไตรมาสท่ีผ่านมา (รอบ 1 Q4/64)



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

S3+4. มีระบบบคุลากรในศนูย์จดัเก็บรายได้ (Staff & skill) 4 คะแนน
มีจ านวน และ ทกัษะความสามารถของบคุลากรเหมาะสมตามระดบัของ รพช. รพท. รพศ. 

3.1 มีรายช่ือตาม Flow chart ของกระบวนงานเรียกเก็บรายได้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ทกุสิทธิ 1

3.2 มีบคุลากรท่ีผู้ รับผิดชอบศนูย์จดัเก็บรายได้ ตามFlowchart
ไม่น้อยกวา่. 5 คน ใน รพช. 10 คน ใน รพท. และ 15 คน ใน รพศ. 1

โปรดระบุ จ ำนวนบุคลำกร

3.3 บคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีศนูย์จดัเก็บรายได้ได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิ 1

3.4 บคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีศนูย์จดัเก็บรายได้ได้รับการอบรมหรือพฒันาศกัยภาพ 1



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

C1. มีการบนัทกึข้อมลูกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care) 

1.1 มีค าสัง่มอบหมายหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบกองทนุย่อย ในการบนัทกึข้อมลูการรักษาพยาบาล 
1

1.2 ผู้ ป่วยนอก มีการบนัทกึข้อมลูการรักษาในผู้ รับบริการ เฉพาะกองทนุครบถ้วน
1

1.3 ผู้ ป่วยใน มีการบนัทกึข้อมลูการรักษาในผู้ รับบริการ เฉพาะกองทนุครบถ้วน
1

1.4 การส่งข้อมลูการรักษาเพื่อบนัทกึบญัชีก่อนวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป
1



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

C2. มีการบนัทกึรหสั การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถกูต้อง (Code) 

2.1 มีค าสัง่/มอบหมายหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการให้รหสัการรักษาพยาบาล 1

2.2 มีการตรวจสอบ (Audit) การบนัทกึข้อมลูผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยใน 1

2.3 มีการบนัทกึรหสั การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน ภายใน 30 วนั 1

2.4 บคุลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีบนัทกึรหสั การรักษาพยาบาลได้รับการอบรม
หรือพฒันาศกัยภาพ อยา่งน้อย 1 คน  ตอ่ 1 ครัง้ตอ่ 1 ปี

1



เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ 
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมิน

C4.ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแตล่ะกองทนุ 

4.1 มีรายช่ือบคุลากรใน Flow chart ของการเบิกจ่าย (Claim) ในทกุกองทนุยอ่ย 1

4.2 การแก้ไขข้อมลูติด C ของกองทนุ สปสช. 1

4.3 การแก้ไขข้อมลูติด Deny ของกองทนุ สปสช. 1

4.4 ไมไ่ด้รับการหกั 5 % เน่ืองจากสง่เบิกจ่ายลา่ช้า 
1



การสุ่มประเมินหน่วยบริการทีม่ีศูนย์จัดเก็บรายได้คณุภาพ 
ในสิทธิเบกิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 

(On Site Survey)

หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
(36 ข้อ เท่ำกับ 72 คะแนน )

หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
(1๔ ข้อ เท่ำกับ 28 คะแนน )



การสุม่ประเมนิหน่วยบริการท่ีมีศนูย์จดัเก็บรายได้คณุภาพ ในสทิธิเบกิจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 
(On Site Survey)

เปา้หมายหน่วยบริการท่ีมีระบบจดัเก็บรายได้คณุภาพ ( 4 S )
คะแนน รพ.A รพ.B

เกณฑ์การประเมนิ

3. มีการบนัทกึข้อมลูกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care) 

3.1 มีค าสัง่มอบหมายงานหรือคณะท างานการตรวจสขุภาพ ในกลุม่ข้าราชการภายในพืน้ที่ 1

3.2 มีการบนัทกึข้อมลูเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในระบบผู้ ป่วยนอก 1
3.3 มีการบนัทกึค่าห้องพิเศษ ของผู้ ป่วยใน ครบถ้วนถกูต้องตามประเภทของห้องพิเศษท่ีโรงพยาบาลก าหนด

1

3.4 สง่ข้อมลูเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จา่ย ให้ หน่วยงานที่บนัทกึบญัชี ก่อนวนัที่ 10 ของเดือนถดัไป 1



การตรวจราชการรอบท่ี 1

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีผู้รับผิดชอบสอบ
ทานแผนเงินบ ารุงก่อน เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอนุมัติแผน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการก าหนดแนวทาง/
กระบวนการก ากับติดตามแผน-ผล เงินบ ารุง อย่าง
เป็นรูปธรรม

มีการทบทวน / ปรับแผนเงินบ ารุงให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกันสถานการณ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ
เสนอผู้มีอ านาจพจิารณาอนุมัติ 

๑. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

๑.๑ หน่วยบริกำรมีแผนเงินบ ำรุง 

ครบถ้วนทุกแหง่  (๑๐๐ %)

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



รายรับแผนเงินบ ารุงที่เกี่ยวข้องกับศูนย์จัดเก็บรายได้

ผลการประเมิน
มีและ
สมบรูณ์

มีแตไ่ม่
สมบรูณ์

ไม่มี
n/a

n1 = 2 n2 = 1 n3 = 0

กระบวนการการน าเข้าข้อมลูแผนเงินบ ารุงมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์     (มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลู 3 ปี)

รายรับคา่รักษาพยาบาลส าหรับโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (UC)
รายรับจากระบบปฏิบตัิการฉกุเฉิน (EMS)
รายรับคา่รักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง
รายรับคา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยเบิกต้นสงักดั / รัฐวิสาหกิจ
รายรับคา่รักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.
รายรับคา่รักษาพยาบาลจากกองทนุประกนัสงัคม
รายรับคา่รักษาพยาบาลแรงงานตา่งด้าว
รายรับคา่รักษาพยาบาลและการบริการอ่ืน
รายรับจากการให้บริการคลนิิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (SMC)



รายการ
ผลการประเมนิ

มีและสมบรูณ์ มีแต่ไม่
สมบรูณ์

ไมม่ี
n/a

n1 = 2 n2 = 1 n3 = 0

การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการก ากบัติดตาม
วิเคราะห์เปรียบเทียบและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนรายรับ รายจ่ายเงินบ ารุง 
เสนอผู้บริหาร มีการติดตามรายไตรมาส

มีการปรับแผนการรายรับ รายจ่ายเงินบ ารุงระหว่างปี และได้รับการอนมุตัิจากผู้ มีอ านาจ

แผนรายรับ -รายจ่ายเงินบ ารุงเช่ือมโยง/สอดคล้อง เปรียบเทียบกบัแผนจดัซือ้จดัจ้าง

มีการเปรียบเทียบแผน - ผลการจดัซือ้จดัจ้าง และรายงานผลการจดัซือ้จดัจ้าง
ตามแผนเสนอผู้บริหารทราบ
กระบวนการติดตามเร่งรัดลกูหนีค้่ารักษาพยาบาลค้างช าระ 
มีกระบวนการบริหารจดัการเจ้าหนีค้้างช าระโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารหน่วยงาน



กำรประเมิน Planfin แผนเงนิบ ำรุง แผนธุรกิจ

การจัดการทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ลว่งหน้า (Pro Forma 

Income Statement)

ประมาณการงบกระแส

เงินสด (Cash Flow 

Statement

การท าแผนปฎิบตัิการ

ลว่งหน้า (Annual 

Action Plan)

การน าไปใช้ คาดการณ์รายได้ 
ท่ีมากกวา่คา่ใช้จ่าย

คาดการณ์ความเพียงพอ
ของเงินสด 
จากการประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย

คาดการณ์กิจกรรม
การจดับริการ

ข้อมูลทางการเงิน

ประกอบการจัดท าแผน

รายได้และคา่ใช้จ่ายปีท่ีผ่านมา 
จากงบทดลองของหน่วยบริการ 
ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา

ข้อมลูรายรับจริง
ข้อมลูรายจ่ายจริง 
ในปีท่ีผ่านมา

OPD/IPD Visit

Sum Adj. RW

ในปีท่ีผ่านมา

http://202.28.24.118/web/Upload/Technique_ActionPlan.htm


กำรประเมิน Planfin แผนเงนิบ ำรุง แผนธุรกิจ

ประมำณกำรรำยได้
ด้ำนค่ำรักษำพยำบำล

ผลรวมลกูหนีค้า่รักษา
(เกิดสว่นตา่ง สงูต ่า)

รายได้จริงจากค่ารักษา
(เงินสดหรือเงินฝาก)

รายได้ท่ีคาดว่า
จะได้รับเพิ่มขึน้

ประมำณกำรรำยจ่ำย
ด้ำนค่ำใช้จ่ำย

วสัดใุช้ไป คา่ใช้จ่ายท่ีใช้ด าเนินงาน
(ความต้องการ หกั คงคลงั)

แผนการควบคมุวสัดุ
แผนซือ้จ้าง E-bidding

รูปแบบการน าไปใช้ นโยบายเพ่ือปอ้งกนัวิกฤต
การเงินระดบั 7

- พรบ. วินยัการเงินการคลงั 
สว่นรายได้ และ
สว่นเงินนอกงบประมาณ

- ระเบียบเงินบ ารุง

นโยบายเพิ่มประสทิธิภาพ
ด้านการเงินการคลงั
รายได้มากกวา่คา่ใช้จ่าย

ความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์

ไมร่ะบุ ทกุโครงการท่ีใช้เงิน
ต้องระบคุวามเช่ือมโยง
4 Excellence

ระบคุวามเช่ือมโยงกบั 
Service Plan



กำรประเมิน Planfin แผนเงนิบ ำรุง

แผนบริหารเจ้าหนี้ ภาระหนี้สินทั้งหมด 

ประกอบกับสถานะเงินบ ารุงคงเหลือ 

เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผน

การช าระหน้ี

ภาระผูกพัน ที่ต้องช าระเงินทั้งหมด 

ประกอบกับสถานะเงินบ ารุงคงเหลือ 

เพื่อน ามาประกอบการช าระหน้ี

ที่เกิดขึ้นจริง

แผนบริหารลูกหนี้ มี มี ระบุสัดส่วนรายได้จากกองทุน

แผนการลงทุน มี ระบุ ไม่ควรเกิน 20%

หมวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

มี

ห้ามก่อหนี้ผูกพันหากไม่มีเงิน

แผนสนับสนุน รพสต มี มี

ผู้อนุมัติแผน ผู้ตรวจราชการ นพ.สสจ.



รายได้ลว่งหน้า คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า

แผนยุทธศำสตร์
แผนธุรกจิ
แผนบริกำร 

ผู้ รับผิดชอบ

แผน

บัญชี

ทุกแผนก

CFO
พัสดุ

กำรเงนิ 

รูปแบบกำรจัดท ำแผนเงนิบ ำรุง

แผน

พัสดุ
บัญชี

ปรับรายได้ ปรับคา่ใช้จ่าย

ข้อมลู Planfin

แผน รับ-จ่าย เงินบ ารุง

ตดัวสัดุ
ท่ีไมใ่ช้เงิน

CFO
ศูนย์จัดเกบ็
กำรเงนิ รายรับลว่งหน้า รายจ่ายลว่งหน้า



บนัทกึ เงินรับ-จ่าย
ประจ าวนั

เงินรับ เงินจ่าย

Book Bank
Statement

ผู้ รับผิดชอบ

กำรเงนิ

กำรเงนิ

บัญชี

เงินปีก่อน เงินปีปัจจบุนั

ลกูหนีปี้ก่อน

เจ้าหนีปี้ก่อน

รายรับรายหมวด

คา่ใช้รายหมวด

กำรเงนิ 
บัญชี

รูปแบบกำรจัดท ำแผนเงนิบ ำรุง

แผนเงนิบ ำรุง แผน

กำรเงนิ
บัญชี

ศนูย์จดัเก็บ การเงิน พสัด ุการเงิน



บนัทกึ เงินรับ-จ่าย
ประจ าวนั

เงินรับ เงินจ่าย

Book Bank
Statement

ผู้ รับผิดชอบ

กำรเงนิ

กำรเงนิ

บัญชี

เงินปีก่อน เงินปีปัจจบุนั

ลกูหนีปี้ก่อน

เจ้าหนีปี้ก่อน

รายรับรายหมวด

คา่ใช้รายหมวด

แผน

รูปแบบกำรตดิตำมแผนเงนิบ ำรุง

รำยงำนแผน-ผล
เงนิบ ำรุงทุกเดือน

แผน

นวก.กำรเงนิ
บัญชี



แผน
ปฏิบัตกิำร

แผนPlanfin
แผนเงนิบ ำรุง

เตรียมพร้อม
ทรัพยำกร

กำรให้บริกำรกำรเรียกเกบ็

รำยงำนบัญชี

ตัวชีว้ัด

วงจร
กำรบริหำร

กำรเงนิกำรคลัง
ของโรงพยำบำล

Executive , Expansion
Strategy & Style

Extension 
Expansion

Structure
E-GP

Staff & Skill
Export-Import

Care & Code
Complete data

Claim
Collected debt

acCount-AR
Export-Import

System
Efficiency

Shared Value



1. อัตราสว่นทางการเงนิ : สภาพคล่อง
เกณฑ์ เคร่ืองมือ

อัตราส่วนทนุ

หมุนเวยีน

(Current Ratio)

(เท่า)

สินทรพัย์หมุนเวยีนหกั เงินฝากสถาบนัการเงิน นอกงบประมาณมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการบริจาค
*หนี้สนิหมุนเวยีน หัก เงินรับฝากกองทนุ UC งบลงทนุ หัก เจ้าหนีง้บลงทนุ UC

มากกวา่
เท่ากบั
1.5

Risk 
Scoring

อัตราส่วนทนุ

หมุนเวยีนเรว็

(Quick Ratio) 

(เท่า)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่รวมเงินบริจาค + ลูกหนีค้า่รกัษาพยาบาล +ลูกหนี้อื่น+รายได้ค้า

รับ  

*หนีส้นิหมนุเวยีน

มากกว่า

เท่ากับ 1

Risk 
Scoring

อัตราส่วนเงนิสด

(Cash Ratio)

(เท่า)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่รวมเงินบริจาค

*หนีส้นิหมนุเวยีน

มากกวา่
เท่ากบั0.8

Risk 
Scoring

TPS

NWC
ทนุส ารองสทุธิ

สินทรัพย์หมนุเวียน - หนีส้ินหมนุเวียน มากกวา่
เท่ากบั

0

Risk 
Scoring

TPS



ปิด Visit • ผู้ รับผิดชอบ

สิทธิถกูต้อง • วินิจฉยัสทิธิ

บนัทกึค่าใช้จ่าย
ครบทกุหมวด

• Mapping

ลกูหนี ้

อัตราสว่นทนุ

หมุนเวยีน

(Current Ratio)

(เท่า) 

อัตราสว่นทนุ

หมุนเวยีนเรว็

(Quick Ratio) 

(เท่า)

NWC
ทุนส ำรองสุทธิ









1 คา่ห้อง / คา่อาหาร

2 อวยัะเทียม/อุปกรณ์ในการบ าบดั

3 ยาและสารอาหารทางเสน้เลือดท่ีใช้ในโรงพยาบาล

4 ยาท่ีน าไปใช้ต่อท่ีบา้น

5 เวชภณัฑท่ี์ไมใ่ช่ยา

6 คา่บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

7 คา่ตรวจวินิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวิทยา

8 คา่ตรวจวินิจฉยัและรักษาทางรังสีวิทยา

9 คา่ตรวจวินิจฉยัโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ

10 อุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์

11 คา่ผา่ตดั ท  าคลอด ท าหัตถการและบริการวิสญัญี

12 คา่บริการการพยาบาลทัว่ไป

13 บริการทางทนัตกรรม

14 คา่บริการทางกายภาพบ าบดั

15 คา่บริการฝังเขม็ / การบ าบดัของผูป้ระกอบโรคศิลปะอ่ืนๆ

16 คา่บริการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการรักษา

17 คา่ห้องผา่ตดั/ห้องคลอด

18 คา่ธรรมเนียมบคุลากรทางการแพทย์

หมวด รายการ



อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ : กำรบริหำรสินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ เคร่ืองมือ

อัตรำกำรหมุนเวียนลูกหนี ้UC 
(ครัง้)

รายได้คา่รักษาพยาบาล UC สทุธิ
ลกูหนี ้UC ถวัเฉลี่ย

สตูร ณ ไตรมาส 1 รายได้คา่รักษาพยาบาล UC สทุธิ ณ ธค.64
(ลกูหนี ้UC  สทุธิ 30 ก.ย.64 + ลกูหนี ้UC สทุธิ 31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 รายได้คา่รักษาพยาบาล UC สทุธิ ณ มี.ค. 65
(ลกูหนี ้UC สทุธิ 30 ก.ย.64 + ลกูหนี ้UC สทุธิ 31 มี.ค.65)/2

ระยะเวลำกำรเรียกเก็บหนี ้ ช่วงเวลา วนั 
อตัราการหมนุเวียน ลกูหนี ้UC

น้อยกว่ำ
เท่ำกับ 60

วัน

7 Plus
TPS

สตูร ณ ไตรมาส 1 90
อตัราการหมนุเวียนลกูหนี ้UC

สตูร ณ ไตรมาส 2 180
อตัราการหมนุเวียนลกูหนี ้UC

ลกูหนี ้UC   = ล/น UC-IP , UC-OP นอก Cup ในจงัหวดั , UC-OP นอก Cup ตา่งจงัหวดั , UC-OP นอก Cup ตา่งสงักดั สป.  , UC-OP บริการเฉพาะ (CR) ,  UC-IP  บริการเฉพาะ (CR) , UC-Refer
ลกูหนีเ้ฉล่ีย =  (ล/น UC สทุธิ ต้นงวด + ล/น UC สทุธิ ปลายงวด) /2
ต้นงวด    =  ล/น UC ยกมาจาก 30 ก.ย.
ปลายงวด =  ณ วนัท่ีค านวณ (รายไตรมาส)



อัตรำกำร
หมุนเวียนลูกหนี ้

รายได้คา่รักษาพยาบาล สทุธิ
ลกูหนี ้ ถวัเฉล่ีย

สตูร ณ ไตรมาส 1 รายได้คา่รักษาพยาบาล สทุธิ ณ ธค.64
(ลกูหนี ้ สทุธิ 30 ก.ย.64 + ลกูหนี ้ สทุธิ 31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 รายได้คา่รักษาพยาบาล สทุธิ ณ มี.ค. 65
(ลกูหนี ้ สทุธิ 30 ก.ย.64 + ลกูหนี ้ สทุธิ 31 มี.ค.65)/2

ช่วงเวลำ (วัน)

เพิ่มรายได้ ลดลกูหนี ้



กำรปรับประสิทธิภำพ
ระยะเวลาในการเรียกเก็บลกูหนี ้  ณ  ศนูย์จดัเก็บรายได้

บนัทกึ
ลกูหนี ้

บนัทกึ
สว่นตา่ง

ปรับปรุง
ลกูหนี ้

• บนัทกึ REP ในรายกองทนุ  Visit
สว่นสงู สว่นต ่า  Claim –REP. Visit

• ลกูหนีล้ดลง (ตวัหารลด)

• ลกูหนีส้ทิธิ ลดลง 
(ตวัหารลด)

• การทวงหนีแ้ละตดัลกูหนีส้ญู
Refer , อนเุคราะห์















2. อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ : กำรบริหำรสินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ เคร่ืองมือ

อัตรำกำรหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เท่ำ)

ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า
เจ้าหนีก้ารค้าถวัเฉลีย่

สตูร ณ ไตรมาส 1 ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า ต.ค. พ.ย. ธ.ค.64
(เจ้าหนี ้30 ก.ย.64 + เจ้าหนี ้31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 64 ม.ค. ก.พ. มี.ค.65
(เจ้าหนี ้30 ก.ย.64 + เจ้าหนี ้31 มี.ค..65)/2

ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี ้
(วัน)

ช่วงเวลา วนั 
อตัราการหมนุเวียนเจ้าหนี ้

น้อยกว่าเทา่กบั 90 วัน

(cash ratio >= 0.8) 

หรือ 

น้อยกว่าเทา่กบั 180 วัน

(cash ratio =< 0.8) 

7 Plus

TPS

สตูร ณ ไตรมาส 1 90
อตัราการหมนุเวียนเจ้าหนี ้

สตูร ณ ไตรมาส 2 180
อตัราการหมนุเวียนเจ้าหนี ้

ผลรวมเจ้าหนี ้ = *จ านวนเงินซือ้เช่ือระหวา่งเดือน
เจ้าหนีก้ารค้า =  เจ้าหนีค้า่ยา จ/น คา่ วชภ.มิใช่ยา จ/น คา่วสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์ จ/น คา่วสัดอ่ืุนๆ จ/นการค้าอ่ืน จ/นคา่ครุภณัฑ์
เจ้าหนีเ้ฉล่ีย =  (จ/น การค้าต้นงวด + จ/น การค้าปลายงวด) /2

ต้นงวด    =  จ/น ยกมาจาก 30 ก.ย.64
ปลายงวด =  ณ วนัท่ีค านวณ (รายไตรมาส)



อัตรำกำรหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เท่ำ)

ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า
เจ้าหนีก้ารค้าถวัเฉลี่ย

สตูร ณ ไตรมาส 1 ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า ต.ค. พ.ย. ธ.ค.64
(เจ้าหนี ้30 ก.ย.64 + เจ้าหนี ้31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 ผลรวมเจ้าหนีก้ารค้า ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 64 ม.ค. ก.พ. มี.ค.65
(เจ้าหนี ้30 ก.ย.64 + เจ้าหนี ้31 มี.ค..65)/2

ช่วงเวลำ (วัน)

เพิ่มกำรช ำระหนีเ้จ้ำหนีก่้อนยกมำ ในแต่ละเดอืนที่ประเมิน (เพิ่มตัวหำร) 
หรือ ลดจ ำนวนเจ้ำหนี ้ปลำยงวดให้มำกที่สุด (เพิ่มตัวหำร)
จะได้จ ำนวนวันที่ลดลง



อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ : กำรบริหำรสินทรัพย์หมุนเวียน เกณฑ์ เคร่ืองมือ

อัตรำกำรหมุนเวียน
สินค้ำคงเหลือ
(ครัง้)

ต้นทนุยาและ วชภ. มิใช่ยา
ยาและ วชภ. มิใช่ยา คงเหลือเฉล่ีย

สตูร  ไตรมาส 1 ยาและ วชภ. มิใช่ยา ใช้ไป ณ ธค.64
(ยา และ วชภ.มิใช่ยา 30 ก.ย.64 +ยา และ วชภ.มิใช่ยา 31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 ยาและ วชภ. มิใช่ยา ใช้ไป ณ มี.ค. 65
(ยา และ วชภ. 30 ก.ย.64 + ยา และ วชภ.มิใช่ยา 31 มี.ค.65)/2

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี ้ ช่วงเวลา วนั 
อตัราการหมนุเวียน สินค้าคงเหลือ

น้อยกว่า

เท่ากับ

60 วัน

7 Plus

TPS

สตูร ไตรมาส 1 90
อตัราการหมนุเวียน

สตูร ไตรมาส 2 180
อตัราการหมนุเวียน

สินค้าคงเหลือ = ยา , วชภ.มิใชย่า , วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ , วสัดอ่ืุนๆ
สินค้าคงเหลือถวัเฉล่ีย =  (ยา และ เวชภณัฑ์มิใชย่า ต้น งวด + ยา และ เวชภณัฑ์มิใชย่า ปลายงวด) /2



อัตรำกำรหมุนเวียน
สินค้ำคงเหลือ
(ครัง้)

ต้นทนุยาและ วชภ. มิใช่ยา
ยาและ วชภ. มิใช่ยา คงเหลือเฉลี่ย

สตูร  ไตรมาส 1 ยาและ วชภ. มิใช่ยา ใช้ไป ณ ธค.64
(ยา และ วชภ.มิใช่ยา 30 ก.ย.64 +ยา และ วชภ.มิใช่ยา 31 ธ.ค.64)/2

สตูร ณ ไตรมาส 2 ยาและ วชภ. มิใช่ยา ใช้ไป ณ มี.ค. 65
(ยา และ วชภ. 30 ก.ย.64 + ยา และ วชภ.มิใช่ยา 31 มี.ค.65)/2

เพิ่มกำรใช้ยำปลำยงวด พยำยำมใช้ยำในยอดที่ยกมำก่อน (เพิ่มตัวหำร) 
หรือ ลดคลังในปลำยงวดให้มำกที่สุด (เพิ่มตัวหำร)
จะได้จ ำนวนวันที่ลดลง



2.ตัวชีว้ดัผลการด าเนินงาน

2.1 ความสามารถในการท าก าไร

• Operating Margin ≥ ค่ากลาง

(EBITDA/รายได้จากาการด าเนินงาน)

• ROA ≥ ค่ากลาง

(NI/สินทรัพย์รวม)

• EBITDA ≥ 0

การบนัทกึคา่บริการให้ครบ
การบนัทกึของบริจาคในคลงั
การบนัทกึรายได้บริการในชมุชน
ลดสว่นตา่ง สงูกวา่ข้อตกลง
ปรับเปล่ียนค่ำรักษำพยำบำล

การใช้เงินกองทนุต าบล
ลดลกูหนีส้ญู
เพิ่มสว่นตา่ง ต ่ากวา่ข้อตกลง



Thank you


