
การประเมนิระบบคลังพัสดุ
โดย นายวชัรพงษ์ ไทยแท ้

คณะท ำงำนกองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ



ระบบการบริหารคลังพัสดุ 2565

แผน planfin

แผนเงินบ ารุง

แผนพสัดุ

รายงานคลงัทุกคลงั (เดือนลา่สุด)

รายงานคา่เส่ือมพสัดุ

ชุดซ้ือจา้งโรงครัวและยาพาหนะ 

ตรวจคลงัโภชนาการ/วสัดุบริโภค

ตรวจคลงัเวชภณัฑมิ์ใชย่า

ตรวจคลงัวสัดุการแพทย์

ตรวจคลงัยา/ระบบรายงานคลงั



การจดัท าแผนทางการเงิน (Planfin)

 ส านักปลดักระทรวงสาธารณสุขไดก้  าหนดใหห้น่วยงานในสงักดัทุกแหง่จดัท าแผนทางการเงินของทุกปี 

เพ่ือประโยชน์ตอ่การบริหารงานและติดตามผลการปฏิบติังานประจ าปี โดยการมีสว่นร่วมจากทุกฝ่าย

ซ่ึงประกอบดว้ย 7 แผนยอ่ยดงัน้ี

1. แผนประมาณการรายได ้– คา่ใชจ้า่ย

2. แผนการจดัซ้ือยา เวชภณัฑ ์วสัดุการแพทย ์วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. แผนการจดัซ้ือพสัดุ

4. แผนบริหารจดัการเจา้หน้ี

5. แผนบริหารจดัการลูกหน้ี

6. แผนการลงทุนของหน่วยบริการ

7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.



แนวทางการจดัท าแผนเงินบ ารุง

 เพ่ือใหท้ าแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารุงของหน่วยงานในสงักดั เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัเดียวกนั และสามารถอนุมติัแผนไดท้นั

ในตน้ปีงบประมาณ และใชแ้นวทางดงัตอ่ไปน้ี

 ขัน้การวางแผน

 การประมาณการรับ – จา่ย 

ขอ้มูลรับ – จา่ยจริง 3 ปียอ้นหลงั

ประมาณการจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงใหส้มัพนัธก์บัแผนท่ีวางไว ้

 จดัท าแผนใหส้มัพนัธก์นัระหวา่งรายรับ – ร่ายจา่ย

 งบกลางเงินบ ารุง ตอ้งประมาณการไวไ้มเ่กิน 10% จากประมาณการรายจา่ย ไมร่วมภาระผูกพนั และไมค่วรมีรายการ เชน่
คา่ซอ่มบ ารุงรักษาอุปกรณ ์เพราะคา่ซอ่มแซมเหลา่น้ีควรตัง้ไวใ้นงบกลางเงินบ ารุง

 การจดัท าแผนฯ ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ร

 จดัท าสถานะทางการเงินตามแบบฟอร์มท่ีกองยุทธศาสตร์และแผนงานก าหนด

 รายการใชจ้า่ยตอ้งมีการจดัท าแผนการด าเนินงานรองรับโดยมีผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา และแผนอนาคต



แนวทางการจดัท าแผนเงินบ ารุง

 รายการผูกพนั

 รายการท่ียงัไมก่อ่หน้ี ไมถื่อเป็นรายการผูกพนั หากตอ้งการด าเนินการตอ่ ใหต้ ัง้เป็น

รายการใหม่

 รายการท่ีกอ่หน้ีแลว้ ถือเป็นรายการผูกพนั ตอ้งระบุในแผนปีถดัไป และรวมเป็น

คา่ใชจ้า่ยทัง้แผน

 รายการภาระผูกพนั ใหแ้นบเอกสารประกอบ เชน่ ส าเนาใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง (PO) หรือ

ส าเนาใบแจง้หน้ี หรือส าเนาสญัญาจา้ง



แนวทางการจดัท าแผนเงินบ ารุง

 ขัน้ตอนการบริหารแผน

กรณีมีความจ าเป็นเร่งดว่น 

กรณีแผนยงัไมอ่นุมติั หากหน่วยงานมีรายจา่ยประจ าท่ีจ าเป็นตอ้งเบิกจา่ย สามารถ

เบิกจา่ยไดเ้ป็นกรณียกเวน้ (คา่จา้งพนักงานกระทรวง,ลูกจา้งชัว่คราว,

จา้งเหมาท าความสะอาด,คา่สาธารณูปโภค)

การใชง้บกลางเงินบ ารุงใหอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล/สภาบนั โดยผา่น

คณะกรรมการบริหาร



แนวทางการจดัท าแผนเงินบ ารุง

 งบกลางเงินบ ารุงควรใชใ้นรายการดงัตอ่ไปน้ี

 โครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายหรือขอ้สัง่การจากหน่วยเหนือ

ครุภณัฑ/์ครุภณัฑท์างการแพทยท่ี์จ าเป็นเร่งดว่น (กรณีท่ีจ าเป็นตอ่การใหบ้ริการ

ตอ่ประชาชน และการด าเนินการตามนโยบาย)



แนวทางการจดัท าแผนเงินบ ารุง
 การปรับรายการและใชง้บกลางเงินบ ารุง

 การปรับเปล่ียนรายละเอียดในแผน จะด าเนินการไดใ้นกรณีท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล/

สถาบนั โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร ตอ้งไมเ่กินวงเงินในแผน และสอดคลอ้งกบันโยบายความจ าเป็นเร่งด่วน

 ในการปรับเปล่ียนรายการในแผนแตล่ะครั้งตอ้งมีเอกสาร หลกัฐานเป็นทางการ ประกอบดว้ย

หนังสือขอด าเนินการจากกลุม่งานภายในโรงพยาบาล

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล รายละเอียดใหมี้การช้ีแจงเหตุผลการปรับเปล่ียน/การ

เพ่ิม/ลดรายการและวงเงิน

 การโอนสนับสนุนเงินบ ารุงใหก้บัหน่วยงาน องคก์ร ทัง้ฝ่ายผูโ้อนและรับโอน ตอ้งด าเนินการปรับแผน

 การเสนอกรมฯ อนุมติัปรับแผนฯ ในภาพรวมก าหนดปีละ 2 ครั้ง ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการปรับเปล่ียนแผนฯ ระหวา่ง

การบริหารงาน

 ครั้งท่ี 1 ระหวา่งเดือนมีนาคม 

 ครั้งท่ี 2 ตัง้แตเ่ดือน กรกฎาคม



แนวทางการจดัท าแผนเงินบ ารุง

 ใหห้น่วยงามรวบรวมขอ้มูลปรับเปล่ียนท่ีไดด้  าเนินการภายใตอ้  านาจผูอ้  านวยการ

แนบเป็นหลกัฐานอา้งอิง รวมทัง้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง



แนวทางการจดัท าแผนเงินบ ารุง

 จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและแนบรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินบ ารุง ในการขอปรับแผน

 จดัท ารายงานเปรียบเทียบ ระหวา่งประมาณการายรับ/รายจา่ย เงินบ ารุงกบัรายรับ/รายจา่ยจริง เป็นรายไตรมาส

สง่ สสจ. ไมเ่กินวนัท่ี 15 ของเดือนแรกในไตรมาสถดัไป

 จดัท าแผนปฏิบติัการโครงการ/งบลงทุน เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ก ากบัแผนงาน/แผนเงิน

 จดัท าแผนเฉพาะรายการ เชน่ แผนจดัซ้ือจดัหาวสัดุ แผนการซอ่มบ ารุง เป็นตน้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ

 รายงานผลการเบิกจา่ยรายการตามแผน 



ตรวจคลงัโภชนาการ/วสัดุบริโภค
รายการ ยอดจัดซ้ือ E-Bidding หมายเหตุ



ตรวจคลงัเวชภัณฑ์มิใช่ยา
รายการ ยอดจัดซ้ือ E-Bidding หมายเหตุ



ตรวจคลงัวสัดุการแพทย์ 
รายการ ยอดจัดซ้ือ E-Bidding หมายเหตุ



ตรวจคลงัยา
รายการ ยอดจัดซ้ือ E-Bidding หมายเหตุ



สรุปรายงานการตรวจสอบ
รายการคลงั มากกว่า 500,000 E-Bidding Non E-Bidding

โภชนาการ/วสัดบุริโภค

คลงัเวชภณัฑมิ์ใช่ยา

คลงัวสัดกุารแพทย์

คลงัยา/ระบบรายงานคลงั



การนิเทศการจัดเกบ็รายได้
ด้านโภชนบ าบดั

แบบประเมิน Malnutrition

สุ่มเวชรเบียนผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(z51.1,z51.5) 20 เวชระเบียน

สุ่มเวชรเบียนการวินิจฉัยของ Malnutrition 
20 เวชระเบียน (e40-e44)



ขอบคณุครบั


