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การประเมิน Planfin แผนเงนิบ ารุง แผนยุทธศาสตร์

การจัดการทางการเงิน งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ลว่งหน้า (Pro Forma 

Income Statement)

งบกระแสเงินสด

ลว่งหน้า (Cash Flow 

Statement

การทําแผนปฎิบตัิการ

ลว่งหน้า (Annual 

Action Plan)

การน าไปใช้ คาดการณ์รายได้ 
ท่ีมากกวา่คา่ใช้จ่าย

คาดการณ์ความเพียงพอ
ของเงินสด 
จากการประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย

คาดการณ์กิจกรรม
การจดับริการ

ข้อมูลทางการเงิน

ประกอบการจัดท าแผน

รายได้และคา่ใช้จ่ายปีท่ีผ่านมา 
จากงบทดลองของหน่วยบริการ 
ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา

ข้อมลูรายรับจริง
ข้อมลูรายจ่ายจริง 
ในปีท่ีผ่านมา

OPD/IPD Visit

Sum Adj. RW

ในปีท่ีผ่านมา

http://202.28.24.118/web/Upload/Technique_ActionPlan.htm


การประเมิน Planfin แผนเงนิบ ารุง แผนยุทธศาสตร์

ประมาณการรายได้
ด้านค่ารักษาพยาบาล

ผลรวมลกูหนีค้า่รักษา
(เกิดสว่นตา่ง สงูต่ํา)

รายได้จริงจากค่ารักษา
(เงินสดหรือเงินฝาก)

รายได้ท่ีคาดว่า
จะได้รับเพิ่มขึน้

ประมาณการรายจ่าย
ด้านค่าใช้จ่าย

วสัดใุช้ไป
คา่แรงและคา่ใช้สอย

คา่ใช้จ่ายท่ีใช้ดําเนินงาน
(ความต้องการ หกั คงคลงั)

ประมาณการทรัพยากร
ท่ีต้องใช้

รูปแบบการน าไปใช้ นโยบายเพ่ือปอ้งกนัวิกฤต
การเงินระดบั 7เพิ่ม
ประสทิธิภาพการเงินการคลงั
รายได้มากกวา่คา่ใช้จ่าย

- พรบ. วินยัการเงินการคลงั 
สว่นรายได้ และ
สว่นเงินนอกงบประมาณ

- ระเบียบเงินบํารุง

ติดตาม ประเมินผล
๔ ยทุธศาสตร์หลกั

ความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์

ไมร่ะบุ ทกุโครงการท่ีใช้เงิน
ต้องระบคุวามเช่ือมโยง
๔ ยทุธศาสตร์หลกั

ระบคุวามเช่ือมโยงกบั 
Service Plan



การประเมิน Planfin แผนเงนิบ ารุง

แผนบริหารเจ้าหนี้ ภาระหนี้สินทั้งหมด 

ประกอบกับสถานะเงินบ ารุงคงเหลือ 

เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผน

การช าระหน้ี

ภาระผูกพัน ที่ต้องช าระเงินทั้งหมด 

ประกอบกับสถานะเงินบ ารุงคงเหลือ 

เพื่อน ามาประกอบการช าระหน้ี

ที่เกิดขึ้นจริง

แผนบริหารลูกหนี้ มี มี ระบุสัดส่วนรายได้จากกองทุน

แผนการลงทุน มี ระบุ ไม่ควรเกิน 20%

หมวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

มี

ห้ามก่อหนี้ผูกพันหากไม่มีเงิน

แผนสนับสนุน รพสต มี มี

ผู้อนุมัติแผน ผู้ตรวจราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐ



แบบประเมินแผนเงนิบ ารุง



Structure (โครงสร้าง)

1 มีค ำสั่งคณะกรรมกำรหรือกำรมอบหมำยหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุงของ

หน่วยบริกำร

2 มีรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนในกำรจัดท ำแผน

3 แผนเงินบ ำรุงได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ

๔ Fiow Chart กระบวนการจัดท าแผนเงินบ ารุง

๕ กำรจัดท ำแผนรำยรับ - รำยจ่ำยเงินบ ำรุงจะต้องสอดคล้องกับแผน/

นโยบำย ยุทธศำสตร์ของ โรงพยำบำล/ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด/

เขตสุขภำพ



กระบวนกำรกำรน ำเข้ำข้อมูลแผนเงินบ ำรุงมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ (มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล)

6.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล

- รายรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC

- รายรับค่ารักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC งบลงทุน

- รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS)

- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

- รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด

- รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจาก อปท.

- รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม

- รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว

- รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอื่น

- รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)

6.2 รายได้อื่น

- รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการด าเนินงานจากต่างประเทศ

- รายรับเงินอุดหนุน

- รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก



6.3 รายจ่ายบุคคลากร

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง

- ค่าล่วงเวลางานบริการ/งานสนับสนุน

- ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดตึกของพยาบาล (ฉ.5)

- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน

- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)

- ค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงาน (ฉ. 12) เงินเพิ่ม (พ.ต.ส)

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกวลาราชการ (SMC)

- เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น



6.4 รายจ่ายการด าเนินงาน

- ค่ายา

- ค่าวัสดุทางการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/วัสดุทันตกรรม

- วัสดุอื่น

- ค่าใช้สอย (เช่น MRI/CT-SCAN/PACS/Cadio)

- ค่าตอบแทนอื่น ( เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)

- ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าครุภัณฑ์

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- รายจ่ายอื่น 



6.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการก ากับติดตาม

- วิเคราะห์เปรียบเทียบและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนรายรับ รายจ่ายเงินบ ารุง เสนอผู้บริหาร 

มีการติดตามรายไตรมาส

- มีการปรับแผนการรายรับ รายจ่ายเงินบ ารุงระหว่างปี และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

- แผนรายรับ -รายจ่ายเงินบ ารุงเชื่อมโยง/สอดคล้อง เปรียบเทียบกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการเปรียบเทียบแผน - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเสนอผู้บริหารทราบ

- กระบวนการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค้างช าระ 

- มีการบริหารจัดการเจ้าหนี้ค้างช าระโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารหน่วยงาน



Staff

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน

- มีการสอบทานข้อมูลระหว่างกันในการจัดท าแผน

- คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน - ผล เงินบ ารุง



การใช้แผนเงินบ ารุงในการบริหารจัดการ                                             (มีครบ/ มีไม่ครบ/ ไม่มี)

การปรับรายการในแผนเงินบ ารุง หนังสือชี้แจง สอดคล้องกับนโยบายและความจ าเป็น

เร่งด่วนของหน่วยงาน 

ต้องไม่เกินวงเงินในแผน (ภาพรวม) 

รายการงานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

การก ากับติตตามผลการด าเนินงานในส่วนของการก่อ

หนี้ผูกพันการจัดซื้อวัสดุทุกประเภท             

รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุก

เดือน

จัดท ารายงานการเปรียบเทียบแผน - ผล เป็นรายไตร

มาส ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

รายงานผลการ ติดตามการเบิกจ่าย เข้าที่ประชุม

กรรมการบริหารระดับจังหวัด



รูปแบบการจัดท าแผนเงนิบ ารุง



Planfin.
Software บญัชี 

รายการเงินสด
รายงานการเงิน

ธนาคาร
รายงานบญัชี

ตามหมวด

เงินสดรับ เงินสดจ่าย

แผนยทุธศาสตร์

แผนการจดับริการ

รายแผนก

แผนการใช้ทรัพยากร

จํานวนบริการ PP/OP/IP บคุลากร และ คลงัซือ้จ้าง

หกัลกูหนี ้ปีก่อน หกัเจ้าหนี ้และของบริจาคปีก่อน

รายงานเงิน
รับ -จ่าย 
ประจําวนั

รายงานผลรายเดือน รายงานผลรายไตรมาส การปรับแผน

หกั เงินงบประมาณ


