นโยบายการเงินการคลัง
หนวยบริการ สป. สธ. ป ๒๔๖๑
และ แนวทางติดตามกํากับโรงพยาบาล
ที่วิกฤติทางการเงินระดับ ๗
ไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๑
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

นโยบายการดําเนินงานดานการเงินการคลัง
หนวยบริการใน สป. สธ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : มุงเนน 5
กระจายบทบาทใหเขต

• จัดสรรเงิน UC ใหพอเพียง, การบริหารเงินกันระดับเขตเพื่อแกปญหาสภาพคลองระหวางป
• กําหนด มาตรการดานการเงินการคลังระดับเขต ตามแนวทาง เกลี่ย 4 ตาม 4 และ กํากับ 5

บริหารใหมีประสิทธิภาพ

• ใหผูบริหารทุกเขต รับผิดชอบและบริหารใหมีประสิทธิภาพ
• พัฒนา 5 ระบบงานหลัก (แผนการเงิน ,บัญชีการเงิน, จัดเก็บรายได, ควบคุมรายจาย ,พัสดุ )

การกํากับดูแลดานการเงินการคลัง

• กํากับ Planfin , รายงานงบการเงินตามเวลา , บริหารหนี้สิน, ติดตาม LOI
• วางระบบเฝาระวัง และรายงานวิกฤติการเงินระดับ 7 หาสาเหตุ การแกปญหา

การแกปญหาวิกฤติการเงินระดับ 7

• บริหารความเสี่ยงในกลุมแนวโนมจะมีปญหาวิกฤติการเงินระดับ 7 และ ระดับ 7 ตั้งแตตนป
• เขตใหความสําคัญในการแกปญหา ผูบริหารระดับสูงสวนกลาง ลงไปตรวจเยี่ยมเปนระยะ

เชื่อมโยงบัญชี GL กับ GFMIS

• การนําเงินนอกงบประมาณเขาระบบ GFMIS ใหไดตามเปาหมาย ( 75% ของ รพช .)
• พัฒนาระบบบัญชี GL เชื่อมโยงระบบ GFMIS

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

แนวทางการกํากับดูแลดานการเงินการคลัง
หนวยบริการใน สป.สธ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : เกลี่ย 4 ตาม 4
เกลี่ย 4

ตาม 4

1. เกลี่ยใหหนวยบริการกลุมเปาหมาย
ที่มีความเสี่ยงและวิกฤติ ใหมีเงินเพียงพอ

1. ตาม ผล-แผน Planfinและรายงานงบการเงิน
ทุกเดือน

2. เกลี่ยให หนวยบริการไมมีแผนการเงิน
Planfin แบบที่ 8 (เสี่ยงสูง)

2. ตาม หนวยบริการกลุมเปาหมายที่มี
ความเสี่ยงและวิกฤติ ทุกเดือน

3. ทํา LOI หนวยบริการ ที่ไดรับเงิน CF เขต

3. ตาม ผลการดําเนินงานหนวยบริการที่ทํา LOI
ที่ไดรับเงิน CF เขต ทุกไตรมาส

4. กันเงินไวบริหารไมเกิน 15% เพื่อแกปญหา
สภาพคลองระหวางป หลังปรับ Planfin กลางป

4. ตาม ผลการจัดสรรทําใหหนวยบริการ
มีวิกฤติระดับ 7 ลดลง ใน ไตรมาส 3 และ 4
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

แนวทางการกํากับดูแลดานการเงินการคลัง
หนวยบริการใน สป.สธ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กํากับ 5

บริหารความ
เสี่ยง
กรณีที่มีหนวยบริการ
วิกฤติการเงินระดับ 7
ในแตละเดือน
ใหเขต จังหวัดและหนวยบริการ
รวมรายงานสวนกลาง
หาสาเหตุ มีแผนและ
การแกปญหาอยางไร
(เก็บสถิติ รายเดือน)

ใหความสําคัญในการบริหาร
และการประเมินผล
(ทําได / ทําไมได)

แนวโนมวิกฤติระดับ 7 (ระดับ 4 , 5 และ 6)
กลุม NI ติดลบ และ NWC ติดลบ (ระดับ 7)
( ผูบริหารระดับสูงสวนกลาง
ลงไปตรวจเยี่ยมเปนระยะ )

ตั้งแตตนป
วิกฤติระดับ 7

PlanFin

รายงาน

ตองบริหาร

LOI
ตองประเมินผล

รายงานงบ
การเงิน
ตามกําหนด

เปนแผนที่ไมมีความเสี่ยงสูง
แบบที่ 8 (High Risk)
เนน คุณภาพ
กํากับ ประเมินผล รายเดือน
(วิเคราะหความเสี่ยง
กํากับติดตาม ปรับแผน)

สงใหครบถูกตอง สอบทานแลว
ตามเวลา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
(เปน KPI เขต)
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

การบริหารและกํากับแผนการเงินการคลัง
แผนการเงินการคลังระดับเขต

1. กําหนดแนวทาง ในการบริหารการเงินการคลัง การจัดทํา PlanFin ให
จังหวัดนําไปสูการปฏิบัติ
2. ตรวจสอบและอนุมัตแิ ผนทางการเงิน (Planfin) หนวยบริการให มีความ
ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ และใหหนวยบริการปรับแผนใหไปตาม
แนวทางในขอ 1 และการอนุมัติ
3. ชี้หนวยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ตามผลการวิเคราะหตาราง
PlanFin Analysis และ ความเสี่ยงการเงิน เพื่อใหจังหวัดกํากับ
เฝาระวังตามมาตรการการเงินการคลังของเขต
4. เปนที่ปรึกษาดานปญหา อุปสรรค และใหการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ
ดานการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin

การบริหารและกํากับแผนการเงินการคลัง
แผนการเงินการคลังระดับจังหวัด

1. แผนทางการเงิน (Financial plan or PlanFin) ตองมีการบริหาร ปรับให
เหมาะสมกับสถานการณจริงของแตละแหง ติดตามกํากับ และประเมินผล
รายเดือน
2. มีการติดตามแผนทางการเงิน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุก
เดือนและจัดสงรายงานการประชุมให สสจ. ทุกเดือน

10 มาตรการ

แนวทางติดตามกํากับโรงพยาบาลที่วิกฤตทางการเงิน
ระดับ 7 ไตรมาส 4 ป 2560
ทั้ง 87 แหง
สําหรับปงบประมาณ 2561
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

10 มาตรการ

แนวทางติดตามกํากับโรงพยาบาลทีว่ ิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไตรมาส 4 ป 2560 ทั้ง 87 แหง สําหรับปงบประมาณ 2561

มาตรการที่ 1

ใหเขตกําหนดมาตรการและแนวทางในการกํากับดูแลดานการเงินการคลัง กับ
ร.พ. ทั้ง 87 แหง และ ร.พ. ที่มีวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ใหมในป 2561

มาตรการที่ 2

วางระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางการเงิน (Early Warning Sign) รายหนวยบริการ และ ในกรณีที่มี
หนวยบริการวิกฤติการเงินระดับ 7 ในแตละเดือน ใหเขตและจังหวัด รายงานผลการดําเนินงาน เทียบ
กับแผน ใหระบุสาเหตุ ปญหา อุปสรรค แผนและแนวทางแกปญหา ทั้งแผนระยะสั้น กลาง ยาว
แยกรายหนวยบริการ เพื่อปองกันวิกฤติการเงินระดับ 7 ซ้ําซาก โดยใหรายงานสวนกลาง

มาตรการที่ 3

แบงกลุม รพ. ที่มีวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ทั้ง ร.พ. 87 แหงของไตรมาส 4 ป 2560 และ ร.พ. ที่มี
วิกฤตทางการเงินระดับ 7 ใหมของปงบประมาณ 2561 เปน 3 กลุม ( แกได ,ไมแน, แกไมได)
โดยคาดการณวาสถานการณของ รพ. กลุมเปาหมายจะเปนเชนไร ณ ไตรมาส 3 และ 4 ป 2561 และ
เฝาระวัง ติดตามกํากับปองกันใน กลุม ร.พ. ที่ความเสี่ยงสูง 4-5-6 ไมใหเปนวิกฤตทางการเงินระดับ 7

มาตรการที่ 4

สําหรับกลุมที่วิกฤติการเงินระดับ 7 ให CFO เขต และจังหวัดรวมกัน จัดทําแผนฟนฟูทางการเงินและ
ปรับประสิทธิภาพ พิจารณาโอนสิทธิในกํารบริหารจัดการใหจังหวัดหรือ รพ. พี่เลี้ยง (Buddy) ควบคุม
การใชจาย การลงทุน การบริหารคาตอบแทน ฯลฯ จนกวาจะพนวิกฤตการเงินระดับ 7

มาตรการที่ 5

แผนทางการเงิน (Financial plan or PlanFin) ตองมีการบริหาร ปรับใหเหมะสมกับ
สถานการณจริงของแตละแหง ติดตามกํากับ และประเมินผลรายเดือน

10 มาตรการ

แนวทางติดตามกํากับโรงพยาบาลทีว่ ิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไตรมาส 4 ป 2560 ทั้ง 87 แหง สําหรับปงบประมาณ 2561

มาตรการที่ 6

มีการติดตามการแกปญหาทางการเงินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกเดือน
และจัดสงรายงานการประชุมให สสจ. ทุกเดือน

มาตรการที่ 7

หนังสือแสดงเจตจํานงในการรับเงินชวยเหลือทางการเงิน (Letter of Intent; LOI) ใหเขตเนน
ความสําคัญในการบริหาร กําหนดเปาหมายและสนับสนุนเงินเปนรายไตรมาส ติดตามกํากับ และ
ประเมินผลเปนรายไตรมาส หากไมบรรลุเปาหมาย ใหสนับสนุนเงินชวยเหลือ (CF) ลดลงตามสัดสวน
ผลงานที่ทําได

มาตรการที่ 8

มีใชระบบชวยเหลือดานการเงินระหวางหนวยบริการภายในเขต จังหวัด
ภายใตอํานาจของผูตรวจฯ / สสจ.

มาตรการที่ 9

ใชกลไกบริหารการเงินการคลัง ควบคู กับประเมินการบริหารบุคคล

มาตรการที่ 10

สรุปความกาวหนาในการดําเนินการรายหนวยบริการของแตละเขต
ใหกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เปนรายไตรมาส

ดวยความขอบคุณ

คณะทํางานพัฒนาระบบริหารจัดการขอมูลการเงินการคลังสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

