
รูปแบบการด าเนินงานคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลการ
ด าเนินงานบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดีเด่น

ระดับเขต (Financial Star) เขตสุขภาพที่ 9

น าเสนอโดย 
นายอธิวัฒน์  แสนโคตร 

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ



รูปแบบการด าเนนิงาน โครงการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจัดการระบบการเงินการคลงั  

(Financial Star)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง หน่วยบริการที่มีเงินบ ารุงคงเหลือ
ติดลบ  (28 มีนาคม 65)
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานบริหารจัดการระบบ การเงิน
การคลังดีเด่น ระดับเขต

รอบ 1 คัดเลือกหน่วยบริการ ฯ ผ่าน VDO Clip (จาก 24 เข้ารอบ 8 แห่ง) (ต้นเดือน 15 –
16 มิถุนายน 65) 

รอบ 2 คัดเลือกหน่วยบริการ ฯ ทั้ง 8 แห่ง โดยการน าเสนอข้อมูลในเวที Financial Star (ปลาย
เดือน 24 มิถุนายน 65) และประกาศผลการคัดเลือก ในเวที Financial Star Forum 



กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานบริหารจัดการระบบ การเงินการคลังดีเด่น 
ระดับเขต (ต่อ)

รอบ1 คัดเลือกหน่วยบริการ ผ่าน VDO Clip (เดือนสิงหาคม 65)  เข้ารอบ 2 จ านวน 8 แห่ง รายละเอียดดังนี้
1. หน่วยบริการที่น าเสนอผลงานการบริหารจัดการระบบข้อมูลด้านการเงินการคลัง ให้น าเสนอใน

รูปแบบ VDO Clip ความยาวไม่เกิน 10 นาที พร้อมทั้งแนบเอกสารอ้างอิงประกอบการน าเสนอ 
2. หน่วยบริการท่ีน าเสนอผลงานการบริหารจัดการระบบข้อมูลด้านการเงินการคลัง ให้น าเสนอ

เนื้อหา โดยยึดรูปแบบการน าเสนอตาม เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลด้านการเงินการคลังดีเด่น ระดับเขต

3. หน่วยบริการที่น าเสนอผลงานการบริหารจัดการระบบข้อมูลด้านการเงินการคลัง ส่ง VDO Clip 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail ; cfoket9@gmail.com ภายในวันที่  10 มิถุนายน 2565



เงินรางวัล 

ชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

1,500,000 - 3,000,000 บาท

800,000 - 1,000,000 บาท

200,000 - 500,000 บาท

รวม  3,000,000 -5,000,000 บาท



เกณฑ์การคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดีเด่นระดับเขต (Financial Star)

ล าดับ ตัวชี้วัดกระบวนการ หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
คะแนนที่

ได้
1. การจัดท าแผนและนวัตกรรม (30 คะแนน)
1.1 หน่วยบริการมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน

การคลังและน าผลวิเคราะห์ ไปใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 

มีรายงานสรุปผลการประชุม
5

1.2 มีแผนพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการ
คลัง (Business plan) เช่ือมโยงกับการ
จัดบริการที่ตอบสนองปัญหาของพื้นที่

10

1.3 นวัตกรรมบริการ (Innovation) ที่น ามาใช้ / 
แผนการใช้นวัตกรรมบริการ (Innovation)

10

1.4 การสนับสนุน คน/เงิน/อุปกรณ์ 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการเงินการคลัง
2. เครื่องมือที่ช่วยในการด าเนินงานการเงินการคลัง
3. การก าหนดทีมน า (ผู้บริหาร/หัวหน้างาน)

5



2. ประเมินรูปแบบการพัฒนาเชิงระบบ (35 คะแนน)
2.1 มีการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง โดย 

CFO ระดับโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
ที่ได้จากการวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไข และ
ผลการแก้ไข

1. มีแนวทางการแก้ไขปัญหา
2. ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา

5

2.2 มีรูปแบบการจัดบริการ (Service) เพื่อ
ตอบสนองปัญหาของพื้นที่

การด าเนินงานต้องเชื่อมโยงกับข้อ 1.2 , 1.3 , 2.1 10

2.3 การบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี 
(Accounting/Audit)

1. ผลการประเมินคะแนนคุณภาพ ระบบ GL ได้ 100%   
2. งบทดลอง GFMIS ข้อมูลตรงกับ งบทดลอง GL

5

2.4 การบริหารจัดการระบบพัสดุ 1. มีการจัดท าแผนการบริหารเจ้าหนี้ (การก ากับหนี้สินระหว่างทาง)
2. มีการตรวจรับพัสดุและการลงบัญชีเป็นปัจจุบัน (ตรวจรับและส่งการเงินภายใน 3 วัน)

5

2.5 การบริหารจัดการระบบจัดเก็บรายได้ของสิทธิ 
CSMB
หมายเหตุ ข้อมูลทะเบียบลูกหนี้ ของ รพ. 
เปรียบเทีบบข้อมมูลที่ส่งเบิก สปสช. ( 
Staement ตค. 64 - กค. 65)

1. ค าสั่งมอบหมายหรือคณะท างานการตรวจสุขภาพ มีผลการตรวจสุขภาพประจ าปี ในกลุ่ม 
ข้าราชการในพื้นที่
2. มี Flow chart กระบวนการเรียกเก็บของผู้ป่วยนอก/ใน สิทธิจ่ายตรง
3. มีทะเบียนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงครบถ้วน
4. ส่งข้อมูลเวชระเบียนและรายละเอียดค่าใช้จ่าย สิทธิจ่ายตรง ให้หน่วยจัดเก็บรายได้ก่อนวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป
5. การบันทึกค่าห้องพิเศษของผู้ป่วย ครบถ้วนถูกต้องตามประเภทของห้องพิเศษที่ รพ. ก าหนด
6. ส่งข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ OP IP COVID  สิทธิจ่ายตรงครบถ้วน
7. ส่งข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ PO IP COVID สิทธิจ่ายตรง ภายใน 60 วัน

10



3. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (35 คะแนน)
3.1. ด้านกระบวนการ 10 คะแนน

3.1.1 การบริหารแผน Planfin (2 คะแนน)
3.1.1.1 แผนรายได้ ±5 1
3.1.1.2 แผนรายจ่าย ±5 1

3.1.2 การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน  (3 คะแนน)
3.1.3.1 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระเจ้าหนี้การค้า

ยา&เวชภัณฑ์มิใช่ยา
≤ 90 วัน 1

3.1.3.2 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สิทธิ UC ≤60 วัน 0.5
3.1.3.3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สิทธิ 

CSMBS
≤60 วัน 0.5

3.1.3.4 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory 
Management)

≤60 วัน 1



3.1.3 การบริหารจัดการ  (5 คะแนน)
3.1.2.1 Unit Cost for OPD ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 1
3.1.2.2 Unit Cost for IPD ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 1
3.1.2.3 LC (ค่าแรง) ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 0.5
3.1.2.4 MC (ค่ายา) ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 0.5
3.1.2.5 MC (ค่า Lab) ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 0.5
3.1.2.6 MC (ค่าเวชภัณฑ)์ ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 0.5

ผลผลิต Productivity 
3.1.2.7 อัตราครองเตียง ≥80% 1
3.1.2.8 Sum of AdjRW เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. หรือเพิ่ม 5% 1



3.2. ด้านผลลัพธ์ 25 คะแนน
3.2.1. ความสามารถในการท าก าไร  (3 คะแนน)

3.2.1.1 ประสิทธิภาพการท าก าไร (Operating 
Margin)

เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 1

3.2.1.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return Of 
Asset)

เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 1

3.2.1.3 EBITDA ≥ 0 1
3.2.2. วัดสภาพคลองทางการเงิน (2 คะแนน)

3.2.2.1 ทุนส ารองสุทธิ (NWC) ≥ 0 1
3.2.2.2 Cash Ratio ≥ 0.8 1



3.2.3. เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหน้ีสิน  (20 คะแนน)
เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ติดลบลดลง 

หรือเป็นบวก
(ใช้ข้อมูล ณ  31 กรกฎาคม 2565 เทียบกับ 

31 กรกฎาคม 2564)

เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน
1. กรณีท่ีเป็น บวก เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหน้ีสิน เป็นบวก
เพิ่มขึ้น 
(กค. 65 เทียบกับ กค. 64 )
2. กรณีที่เป็น ลบ เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน เป็นบวก
(กค. 65 เทียบกับ กค. 64 )

20

กรณีเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหน้ีสิน ติดลบ
1 ติดลบลดลง ≥ 20 % 15
2 ติดลบลดลง 15 - 19 % 10
3 ติดลบลดลง 11 - 14 % 5
4 ติดลบลดลง 5 - 10 % 3

รวมคะแนน (1+2+3) 100



1. คณะกรรมการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดีเด่น ระดับเขต (Financial Star) 

เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 1 VDO Clip 

1.1 นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประธาน

1.2 นายวิชาญ คิดเห็น นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองประธาน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

1.3 นายศุภพงศ์ ไชยมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองประธาน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

1.4 นายสกล  ด่านภักดี รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รองประธาน

โรงพยาบาลชัยภูมิ

1.5 นางสุวรรณาภา ศรีนาค นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กรรมการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

1.6 นางนิภาภรณ์ นิรัตน์พงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ



1. คณะกรรมการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดีเด่น ระดับเขต (Financial Star) 

เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 1 VDO Clip  (ต่อ)

1.7 นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

1.8 นางสุธาดา  ศิริกิจจารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กรรมการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

1.9 นายยุทธนา  สุริยะ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน กรรมการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์    และเลขานุการ

1.10 นายอภิชาติ  อยู่ส าราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 และผู้ช่วยเลขานุการ

1.11 นายอธิวัฒน์  แสนโคตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 และผู้ช่วยเลขานุการ



2. คณะกรรมการคัดเลือกหน่วยบริการที่มผีลการด าเนนิงานบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดีเดน่    ระดับเขต (Financial Star) 
เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 2

2.1. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
เขตสุขภาพที่ 9

2.2. นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 รองประธาน
2.3. นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   รองประธาน

เขตสุขภาพที่ 9
2.4. นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กรรมการ

2.5 นายวิชาญ คิดเห็น นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

2.6 นายศุภพงศ์ ไชยมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

2.7 นายอภิสรรค์ บุญประดับ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์



2. คณะกรรมการคัดเลือกหน่วยบริการที่มผีลการด าเนนิงานบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดีเดน่    ระดับเขต (Financial Star) 
เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 2

2.8 นายสกล  ด่านภักดี รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ กรรมการ
โรงพยาบาลชัยภูมิ

2.9 นายยุทธนา  สุริยะ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน กรรมการ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์    และเลขานุการ

2.10 นายอภิชาต  อยู่ส าราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ



Thank You


