
หลกัเกณฑก์ารพฒันาประสทิธภิาพ

ทางการเงนิการคลงั ส าหรบัหน่วยบรกิาร

ทีม่ผีลงานดเีด่น 

(BRIGHT SPOT HOSPITAL)
ประจ าปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 7

(รา่ง)



การสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพหน่วยบรกิาร

เขตสุขภาพที ่7 ขอนแก่น 

โดยคณะกรรมการการเงนิการคลงัเขตสุขภาพที่ 7



การสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพหน่วยบริการ

วงเงนิ 10 ลา้นบาท

• หลกัเกณฑก์ารพฒันาประสิทธิภาพ ทาง
การเงินการคลงัส าหรับหน่วยบริการท่ีมี
ผลงานดีเด่น (Bright Spot Hospital) 

วงเงนิ 10 ลา้นบาท

• เกณฑก์ารประเมินการพฒันาสถานบริการ
สงักดัส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ตามนโยบาย EMS 
(Environment, Modernization and Smart 
Service)



ภาพรวมเกณฑ์
BRIGHT SPOT HOSPITAL 

ปีงบประมาณ 2566



ผู ้ก ากบัดูแลหล ักเกณฑ ์ : นายสมชายโชติ ปิยว ัชร ์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหวดัมหาสารคาม 

ประธานคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารการเงินการคลงั เขตสุขภาพที่ 7 

◦ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ไตรมาส 3/2563

◦ คณะท างานจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล :  
1. นายแพทย์เ ช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7
2. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7
3. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เลขานุการ 
4. กลุ่มงานบริหารการเ งินและการคลัง ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 ผู ้ช่วยเลขานุการ 
5. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น

◦ กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยบริการทุกแห่งในเขตสุขภาพท่ี 7 จ านวน 77 แห่ง 



หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมิน
1 .  แบ่ งระดับการประ เมินตามระดับของหน่วยบริการตาม Service Plan 

ทีม่า : ขอ้มูลพื้นฐานหน่วยบริการ ปี 2566 ส าหรับการจดักลุ่ม
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเงิน http://hfo.moph.go.th



2. งบประมาณ : จากเขตสุขภาพท่ี 7 จ านวน 10 ล้านบาท 
จัดสรรให้หน่วยบริการท่ีมีผลงานดีเด่น ตามระดับของหน่วยบริการตาม Service Plan และระดับจังหวัด ดัง น้ี
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➢ล าดบัที ่1 จ านวน  
800,000 บาท

➢ล าดบัที ่2 จ านวน  
600,000 บาท

➢ล าดบัที ่3 จ านวน  
400,000 บาท

➢ล าดบัที ่4 จ านวน  
200,000 บาท
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➢ล าดบัที ่1 จ านวน  
1,000,000 บาท

➢ล าดบัที ่2 จ านวน    
800,000 บาท

➢ล าดบัที ่3 จ านวน    
600,000 บาท

➢ล าดบัที ่4 จ านวน    
400,000 บาท

➢ล าดบัที ่5 จ านวน    
200,000 บาท
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➢ล าดบัที ่1 จ านวน  
1,000,000 บาท

➢ล าดบัที ่2 จ านวน    
800,000 บาท

➢ล าดบัที ่3 จ านวน    
600,000 บาท

➢ล าดบัที ่4 จ านวน    
400,000 บาท

➢ล าดบัที ่5 จ านวน    
200,000 บาท
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➢ล าดบัที ่1 จ านวน 
800,000 บาท

➢ล าดบัที ่2 จ านวน 
600,000 บาท

➢ล าดบัที ่3 จ านวน 
400,000 บาท

➢ล าดบัที ่4 จ านวน 
200,000 บาท



3. คณะกรรมการประเมิน :  คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารการเงินการคลัง 
(Chief Financial Officer: CFO) เขตสุขภาพท่ี 7

4. หลักเกณฑ์การประเมิน : กรอบในการประเมินมี 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. นโยบายของผู้บริหาร / แผนพัฒนา / นวัตกรรม / ซอฟต์แวร์ (10 คะแนน) 

2. กระบวนการในการด าเนินงาน (Process Indicator) (65 คะแนน) 

3. ผลงานในการด าเนินงาน (Out Come Indicator) (25 คะแนน) 

สูตรการค านวณ : คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดย 

คะแนนท่ีได้ = (คะแนนท่ีได้ในข้อ 1 + คะแนนท่ีได้ในข้อ 2 + คะแนนท่ีได้ในข้อ 3)
เกณฑ์การให้คะแนน : เ ม่ือค านวณคะแนนท่ีได้แล้ว จะน ามาเรียงล าดับคะแนนเพื่อมอบร างวัล ต่อไป



หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

1. นโยบายของผูบ้ริหาร / แผนพฒันา /
นวตักรรม / ซอฟแวร์ (10 คะแนน) 

1. แผนการลงทุนตามนโยบาย*

2. รายงานการประชุม

3. มีการใชน้วตักรรม/ซอฟแวร์

4. การจดัซือจดัจา้งLAB

5. การจดัซื้อจดัจา้งยา

2. กระบวนการในการด าเนินงาน 
(Process Indicator) (65 คะแนน) 

1. การบริหารแผน Planfin

2. การบริหารตน้ทุนบริการ

3. การบริหารจดัการบญัชีและ
การเงิน

4. Productivity ที่ยอมรับได้

3. ผลงานในการด าเนินงาน 
(Out Come Indicator) (25 คะแนน) 

1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

3. เงินทุนสารองสุทธิ

4. ผลต่างรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย

5. Cash Ratio



5. วิธีการคัดเลือก : ให้แต่ละจังหวดัคัดเลือกหน่วยบริการ เพื่อเข้า
รับการประเมินตามระดับของหน่วยบริการตาม Service Plan ดังน้ี

1. ระดับบริการ A S M1 ทุกแห่ง (เข้ารับการประเมินและมอบใบประกาศนียบัตรเท่านั้ น)

2. ระดับบริการ M2 

3. ระดับบริการ F1 และ F2 ประชากรมากกว่า 30,000 คน

4. ระดับบริการ F2 ประชากรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 คน 

5. ระดับบริการ F3

ทั้ งนี้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมประเมินได้ ทั้ งนี้ในแต่ละระดับบริการ             
แต่ละจังหวัดจะได้รับรางวัลซ ้ากันได้ไม่เกิน 2 แห่ง 

โดยคณะกรรมการฯ จะตรวจสอบเอกสารและน าข้อมูลจาก https://hfo.moph.go.th ซ่ึงใช้ข้อมูลเดือน
พฤษภาคม 2566 ในการประเมินผล และจัดล าดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน



ความแตกต่างจาก BSH ปีท่ีผ่านมา
1. แต่ละระดับบริการ จะได้รับรางวลัซ ้ ากันได้ แต่ไม่เกิน 2 แห่งต่อ

จังหวดั
2. แยกรพ.กลุ่มF2ออกเป็น2กลุ่ม ตามประชากรUC
3. มีเกณฑ์จากการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-claim สปสช. มาเพิ่ม 2 ข้อ 

คิดเป็น10คะแนน
4. เอาการประเมิน EIA 5 มิติ ออก
5. เพิ่มเกณฑ์เร่ืองการลงทุน ตามนโยบายลงทุนฯ



ผลคะแนนจากการประเมินฯ Bright Spot Hospital 2565
ตามระดับของหน่วยบริการตาม Service Plan

ระดบับริการ A S M1

ขอนแก่น 67

ชุมแพ  67

สิรินธร จ.ขอนแก่น 77

ระดบับริการ M2

น ้าพอง 71.50

บา้นไผ ่80.50

พล 84.50

กระนวน 78.50

ระดบับริการ F1 F2

บา้นฝาง 62.50 หนองสองหอ้ง 73

พระยืน 67.50 มญัจาคีรี 69.50

หนองเรือ 85 ชนบท 79

สีชมพู 73.5 เขาสวนกวาง 81

เปือยน้อย 82.50 ภูผาม่าน 66

แวงใหญ่ 83.50 ซ าสูง 86.50

แวงน้อย 89.50 อุบลรัตน์ 78

ภูเวยีง 68 (ตัวหนา=กลุ่มใหม่)

ระดบับริการ F3

หนองนาค า 86

เวยีงเก่า 67

โคกโพธ์ิไชย 90

โนนศิลา 67.50

ที่มา : ขอ้มูลพ้ืนฐานหน่วยบริการ ปี 2565 ส าหรับการจดักลุ่ม
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการเงิน http://hfo65.cfo.in.th/

หมายเหตคุะแนน 

- ไดร้บัรางวลั

- ไดค้ะแนนมากกวา่รพ.ทีไ่ดร้างวลัในจงัหวดัอืน่

เทยีบ Bright Spot 
ปี 2563 ถึง 2565
ได้รับเงนิรวม
จาก 1.7 ลา้นบาทในปี2563
เป็น 3.2 ลา้นบาทในปี2564
และ 4.625 ลา้นบาท ในปี 2565 



กระบวนการด าเนินการในขั้นต่อไป

1. คณะท างานฯน าเสนอ ร่าง Bright Spot Hospital ในการประชุม CFO เขต

2. เขตแจ้งหลักเกณฑ์ฯท่ีคณะกรรมการCFOเขตเห็นชอบ ยงัสสจ.ทุกแห่ง

3. รพ.เตรียมความพร้อม ประเมินตนเอง และปรับประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
ภายใน พ.ค.66

4. รพ.ทุกแห่งเตรียมเอกสารส่วนท่ี 1 เพื่อรองรับการสุ่มตรวจสอบ

5. ก าหนดประกวดหลังประมวลผลข้อมูลทางการเงิน เดือน พ.ค.66 (หลัง10มิ.ย.66)



น าเรียนคณะกรรมการฯ
เพ่ือทราบ
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