
แผนงาน การบรหิารจัดการดา้นการเงนิการคลงัสขุภาพ 
โครงการ บรหิารจัดการดา้นการเงนิการคลงั 

Target : โรงพยาบาลสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุทกุแหง่ (รพศ. รพท. รพช.) 
KPI : รอ้ยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ ระดบั 7 ไมเ่กนิรอ้ยละ 6 
 

Strategy 1 
การจัดสรรเงนิอยา่ง
เพยีงพอ (Sufficient 

Allocation) 
 

Strategy 2 
ตดิตามก ากบัดว้ยแผนทาง

การเงนิ  
(Planfin Management) 

Strategy 3 
สรา้งประสทิธภิาพการ

บรหิารจัดการ  
(Efficient Management) 

Strategy 4 
พัฒนาการบรหิารระบบ
บญัช ี(Accounting 

Management)  
 

Strategy 5 
พัฒนาเครอืขา่ยและ
ศักยภาพบคุลากรดา้น

การเงนิการคลัง (Network 
& Capacity Building) 

• 1.1 มกีารจัดสรรเงนิให ้
หน่วยบรกิารมรีายได ้
เพยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ย  

• 1.2 พัฒนาประสทิธภิาพ
ของระบบการจัดสรรเงนิ
ใหก้บัหน่วยบรกิาร 

• 1.3 เฝ้าระวัง ตดิตาม 
ประเมนิผลความเพยีงพอ
ของการจัดสรรเงนิใหก้บั
หน่วยบรกิาร 

• 2.1 ทกุหน่วยบรกิารจัดท า
แผนทางการเงนิทีม่ี
คณุภาพ 

• 2.2 วางระบบเฝ้าระวังตาม
แผนทางการเงนิหน่วย
บรกิาร 

• 2.3 ควบคมุก ากบัโดย
เปรยีบเทยีบแผนการเงนิ
กบัผลการด าเนนิงาน  

• 3.1 เพิม่รายได ้ 
ลดรายจา่ย จากการ
ด าเนนิงาน 

• 3.2 เพิม่ประสทิธภิาพการ
ด าเนนิงาน  

• 4.1 พัฒนาระบบบญัชใีห ้
ไดม้าตรฐาน 

• 4.2 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบบญัช ี 

• 4.3 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศดา้นการเงนิ
การคลังส าหรับผูบ้รหิาร 
(Executive Information 
System: EIS)  

• 4.4 พัฒนาการน าขอ้มลู
การเงนิหน่วยบรกิารเขา้
ระบบ GFMIS  

  

• 5.1 พัฒนาศักยภาพ
ผูบ้รหิารทางการเงนิ 
(CFO)  

• 5.2 พัฒนาศักยภาพผู ้
ตรวจสอบบญัช ี(Auditor)  

Small success ไตรมาส 1 
หน่วยบรกิารมแีผนทางการเงนิ 
(Planfin) ทีม่คีวามครบถว้น 
ถกูตอ้ง สมบรูณ์ รอ้ยละ 100 

Small success ไตรมาส 2 
หน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤต

ทางการเงนิ ระดับ 7  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 6 

Small success ไตรมาส 3 
หน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤต

ทางการเงนิ ระดับ 7  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 6 

Small success ไตรมาส 4 
หน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤต

ทางการเงนิ ระดับ 7  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 6 

Governance 
Excellence 

Situation
/Baseline 

Key 
Activity 
กจิกรรม
หลกั 

Small 
Success 

หนว่ยบรกิารสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ประกอบดว้ย รพศ. รพท. รพช. 
มกีารจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง (Risk Management)  แลกเปลีย่นเรยีนรู ้นวตักรรมระดับพืน้ที ่เพือ่การพัฒนาและขยายเป้าหมาย 
การด าเนนิงาน การรว่มบรหิารผา่นคณะกรรมการรว่มระดับประเทศ (7*7) พัฒนาการบรหิารระบบบัญชใีหม้คีณุภาพ พัฒนาศักยภาพ 
ภาคเีครอืขา่ยทีค่รอบคลมุทกุพืน้ที ่เพือ่ลดอัตราหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ ระดับ 7  ดว้ยการขบัเคลือ่น 5 มาตรการ 

Strategy 
มาตรการ 

Target 
/KPI No. 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่29 ส.ค. 60 



PA: บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง กอง
เศรษฐกิจฯ 

ตัวชี้วัด 

ร้อยละของหน่วยบริการ 
ที่ประสบภาวะวิกฤต 
ทางการเงิน ระดับ 7 

1. จัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง 

2. ติดตามก ากับ 
ด้วยแผนทางการเงิน 

4. พัฒนาการบริหาร
ระบบบัญชี 

มาตรการ ระดับความส าเร็จ 

(Gov.) 

5. พัฒนาเครือข่ายและ
ศักยภาพบุคลากร 

หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน 
(Planfin) ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ร้อยละ 100 

ไม่เกินร้อยละ 6 

ไม่เกินร้อยละ 6 

3. สร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

ไม่เกินร้อยละ 6 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 



 

ประเด็น PA RDU-AMR ปีงบ 61 
 

มาตรการที ่1 การสง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล
ในรพ. (ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2555 – 2559) 

มาตรการที ่2 การจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชพี (AMR) 
อยา่งบรูณาการ (ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์ารจัดการการดือ้ยา
ตา้นจลุชพีประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564) 

Small success ไตรมาส 1 
RDU ขั้นที่ 1 ≥  ร้อยละ 60 
RDU ขั้นที่ 2 ≥  ร้อยละ 5 

Small success ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥  ร้อยละ 70 
RDU ขั้นที่ 2 ≥  ร้อยละ 10 
AMR : ส่วนกลางมีแนวทางการจัดการ 
AMR อย่างบูรณาการของ รพ.  

Small success ไตรมาส 3 
RDU ขั้นที่ 1 ≥  ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥  ร้อยละ 15 
AMR : รพ. ร้อยละ 40 มีระบบจัดการ 
AMR อย่างบูรณาการ 

Small success ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 
AMR : รพ. ร้อยละ 70 มีระบบจัดการ 
AMR อย่างบูรณาการ 

Situation/
Baseline 

Key 
Activity 
กิจกรรม

หลัก 

1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ PTC 
2. ส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ ในกุญแจ PLEASE โดยใช้ RDU markers   
    โรคติดเชื้อ 4 โรค และประชากรกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม คือ CKD ผู้สูงอายุ  
    และ สตรีตั้งครรภ์ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศระดับกระทรวง เขต จังหวัด และรพ. 
4.ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน รพ.สต.  

1. ส่วนกลางจัดท า “แนวทางการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ” และ
ระบบสนับสนุนการด าเนินการของ รพ.  

2. ส่วนกลาง และ รพ. ร่วมพัฒนาศักยภาพ “ระบบการจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ” ของ รพ. 

3. รพ. พัฒนาและด าเนินงานตาม “ระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณา
การ” 

Small 
Success 

Strategy 
มาตรการ 

KPI 

Objective  

แก้ไข 11 ก.ย.60 หนว่ยงานหลกั: อย./ สป. (กอง บส.) หน่วยงานร่วม: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค (สถาบันบ าราศนราดูร และส านักระบาดวิทยา) กรมการแพทย์  

Service  
Excellence 

แผนงานที่ ๖: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(RDU –AMR Service Plan) 

ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU  
RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 41.56 และ RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 0.56 (ณ ไตรมาส 3/2560) 

ไม่มีข้อมูล Baseline ของจ ำนวนโรงพยำบำลที่มีระบบจัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำรใน
ปี 2560 

Objectives: ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายด้านยา 
KPI 1. ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 

Objective: ลดการป่วยจากเชื้อด้ือยา และลดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม KPI 
# 2 ร้อยละของ รพ. ระบบจัดการเชื้อด้ือยาอย่างบูรณาการ 



PA: ป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและ 
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล อย./กบรส. 

ตัวชี้วัด 

1. รพ. ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80 และ  

ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20               
2. ร้อยละของ รพ. ระบบ

จัดการ AMR อย่างบูรณาการ 

1. ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

2. การควบคุมการ
กระจายยาต้านจุลชีพ 

อย่างเหมาะสม 

3. การจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพ (AMR) 

อย่างบูรณาการ  

มาตรการ ระดับความส าเร็จ 

(Service) 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 
       ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 

- RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 
         ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 
- ส่วนกลางมีแนวทางการจัดการ 
   AMR อย่างบูรณาการของ รพ.  

- RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
         ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 
- รพ. ร้อยละ 40 มีระบบจัดการ  
AMR อย่างบูรณาการ 

- RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
         ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 
- รพ. ร้อยละ 70 มีระบบจัดการ  
AMR อย่างบูรณาการ 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 


