
ตัวชี้วัด 1. ระดับความส าเรจ็ของ รพ. ที่สามารถก ากับ ติดตาม 
การใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบ ารุง

ตัวชี้วัด 2. หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ 



ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ รพ. ที่สามารถก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
ตามแผนเงินบ ารุง

รพ.แพร่ รพ.ร้องกวาง รพ.ลอง รพ.สูงเม่น รพ.สอง รพ.วังช้ิน รพ.หนองฯ รพร.เด่นชัย
ไม่มีข้อมูล

• นิยาม
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดส าคัญของโครงการอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้า และระดับความส าเร็จของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ พร้อมความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ การรับเงิน การใช้จ่ายเงิน และผลการ
ด าเนินงานจัดท ารายงานและผลการปฏิบัติงาน 

แผนเงินบ ารุง หมายถึง ข้อมูลด้านการเงินของหน่วยบริการ ทั้งที่เกี่ยวกับรายการรายได้และ
ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการว่า ณ ปัจจุบันผล
การด าเนินงาน ของหน่วยบริการมีเงินสดคงเหลือจ านวนเท่าใด รายได้ปัจจุบันและที่คาดว่าจะได้รับเท่าใด 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบัน และเจ้าหนี้สุทธิมาเปรียบเทียบกัน เพื่อวางแผนการบริหารการเงินการคลัง
ของหน่วยบริการ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการ 
• กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
• รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานจ าแนกรายโรงพยาบาล ปี 2564



ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ รพ. ที่สามารถก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
ตามแผนเงินบ ารุง (ต่อ)

รอบ  3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

- ต.ค. 64 – มี.ค. 65 - ต.ค. 64 – ก.ย. 65

• สูตรการค านวณ  = (A+B) / 2
A = ร้อยละ ของ รพ. ที่สามารถควบคุมแผนรายได้ ส่วนต่างแผนและผลไมเ่กินร้อยละ 5
B = ร้อยละ ของ รพ. ที่สามารถควบคุมแผนคา่ใช้จ่าย ส่วนต่างแผนและผลไมเ่กินร้อยละ 5

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดจ าแนกตามรอบการประเมิน

• เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนจากการประเมิน รอบ 6 เดือน คะแนนจากการประเมิน รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20.01 ชึ้นไป 1 คะแนน ร้อยละ 20.01 ชึ้นไป 1 คะแนน
ร้อยละ 15.01 - 20 2 คะแนน ร้อยละ 15.01 - 20 2 คะแนน
ร้อยละ 10.01 - 15 3 คะแนน ร้อยละ 10.01 - 15 3 คะแนน
ร้อยละ 5.01 – 10 4 คะแนน ร้อยละ 5.01 – 10 4 คะแนน

ร้อยละ 0 – 5 5 คะแนน ร้อยละ 0 – 5 5 คะแนน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน



ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ รพ. ที่สามารถก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
ตามแผนเงินบ ารุง (ต่อ)
• แหล่งข้อมูล/หลักฐานประกอบการประเมิน
ผู้รับผิดชอบงานแผนเงินบ ารุง รพ. /รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินบ ารุงของ รพ.

• ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
1. นางประภัสสร ด้วงสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2. นางสาวสุดารัตน์ รัชอ านวยวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี



แนวทางการด าเนินการจัดท าแผนเงนิบ ารงุหน่วยบริการ จังหวัดแพร่

หน่วยงาน การด าเนินการ

รพ.สต. 1. จัดท าแผนเงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ ส่ง สสอ.

2. จัดท ารายงานติดตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบ ารุง รพ.สต. ส่ง สสอ. (รายไตรมาส) (เอกสารหมายเลข 1)

สสอ. 1. จัดท าแผนเงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ ส่ง สสจ.

2. ตรวจสอบความถูกต้องแผนเงินบ ารุง รพ.สต. ลงนามเห็นชอบ และเสนอ ประธาน คปสอ. ลงนามเห็นชอบ

3. จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินบ ารุง รพ.สต. (รายไตรมาส) ส่ง สสจ. (เอกสารหมายเลข 2)

รพ. 1. จัดท าแผนเงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ ส่ง สสจ.

2. ลงนามเห็นชอบแผนเงินบ ารุง รพ.สต. 

3. ตรวจสอบความถูกต้องแผนเงินบ ารุง สสอ. ลงนามเห็นชอบ

4. จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายเงินบ ารุงของ รพ. (รายไตรมาส) ส่ง สสจ. (เอกสารหมายเลข 3)

สสจ. 1. ตรวจสอบความถูกต้องของแผนเงินบ ารุง รพ.สต. ,สสอ. และ รพ.  เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติแผนเงินบ ารุง

2. ก ากับติดตามการเบิกจ่ายเงินบ ารุง รพ.สต. ,สสอ. และ รพ. (รายไตรมาส)

หมายเหตุ  : 1. การจัดท าแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละ คปสอ. หรือคณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการ
เพ่ือให้ แผนเงินบ ารุงมีความสอดคล้องกับการด าเนนิงานแต่ละพื้นที่

2. การส่งรายงานการติดตามการเบิกจ่ายเงินบ ารุง (รายไตรมาส) ให้ สสจ. ส่งภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
3. การทบทวนปรับแผนเงินบ ารุง (ต้องท า) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ด าเนินการส่งภายในเดือนเมษายน



• ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
1. นางประภัสสร ด้วงสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2. นางเยาวลักษณ์  จึงภัทรไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ







10 ข้อ

10 ข้อ

4 ข้อ



4 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ



รพ.แพร่ รพ.ร้องกวาง รพ.ลอง รพ.สูงเม่น รพ.สอง รพ.วังช้ิน รพ.หนองฯ รพร.เด่นชัย

ร้อยละ 100 ร้อยละ 92 ร้อยละ 85 ร้อยละ 92 ร้อยละ 81 ร้อยละ 92 ร้อยละ 96 ร้อยละ 92

ข้อมูลการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2564



ตัวชี้วัด หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ

รอบ  3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

- ต.ค. 64 – มี.ค. 65 - ต.ค. 64 – ก.ย. 65

• สูตรการค านวณ  = (A+B) / 2
A = ร้อยละ ของ รพ. ที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ รอบ 6 เดือน
B = ร้อยละ ของ รพ. ที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ  รอบ 12 เดือน

เกณฑก์ารให้คะแนนตัวช้ีวัดจ าแนกตามรอบการประเมิน

• เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนจากการประเมิน รอบ 6 เดือน คะแนนจากการประเมิน รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 50 ลงไป 1 คะแนน ร้อยละ 50 ลงไป 1 คะแนน
ร้อยละ 51 - 60 2 คะแนน ร้อยละ 51 - 60 2 คะแนน
ร้อยละ 61 - 80 3 คะแนน ร้อยละ 61 - 80 3 คะแนน
ร้อยละ 81 – 90 4 คะแนน ร้อยละ 81 – 90 4 คะแนน
ร้อยละ 91 – 100 5 คะแนน ร้อยละ 91 – 100 5 คะแนน
































