
การจัดท าแผนรายงานการเงิน 
ปีงบประมาณ 2565



วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

วาระที่ 2 เร่ืองเพื่อทราบ
2.1 การจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin)

วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา
3.1 แนวทางการจัดท าแผนเงินบ ารุง
3.2 แบบฟอร์มการจัดท าแผนเงินบ ารุง

วาระท่ี 4 เร่ืองอื่นๆ



วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ : 2.1 การจัดท าแผนรายงานการเงิน 2565

1.แผนรายได-้
ค่าใช้จ่าย

2.แผนซื้อ
ยา วภ.ฯ

3.แผนซื้อ
วัสดุอื่น

4.แผน
บรหิาร

เจ้าหนี้5.แผน
บริหาร

ลูกหนี้

6.แผน
ลงทุน

7.แผน
สนับสนุน 

รพ.สต.

Planfin





หน่วยบริการ ลง
ข้อมูล Planfin

65

จังหวัด 
ตรวจสอบ/อนุมัติ

สรุปส่งเขต

เขต   ตรวจสอบ 
และผู้ตรวจฯ      

ลงนามเห็นชอบ
ส่งกองเศรษฐกิจฯ

ส่วนกลาง สรุป/
วิเคราะห์แผนฯ 
เสนอผู้บริหาร

Timeline : จัดท า ปี 2565

วันที่ 5 - 15
ต.ค. 2564

วันที่ 16 - 22        
ต.ค. 2564

วันที่ 24 - 29 
ต.ค. 2564

วันที่ 30 - 31
ต.ค. 2564

วันที่ 1 – 5
พ.ย. 2564

Template ปรับเกลี่ย UC65
ส่งให้เขต 6 ก.ย. 64 
เขตส่งปรับเกลี่ย UC65 ให้กองเศรษฐกิจฯ  5 ต.ค.64

เปิดระบบลงข้อมูล 5 ต.ค.64

Planfin



หน่วยบริการที่

จัดท า

รพท./รพศ./

รพช./รพ.สต.

สสอ./สสจ

การจัดท าแผน

เงินบ ารุง

1. แผนเงินบ ารุง

2.รายละเอียดประกอบ

• หมวดรายจ่ายส าคัญ เช่น ค่ายา /ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ

การแพทย์/ วัสดุทันตกรรม ฯ

(สอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)

ผู้อนุมัติแผน

สสจ.

การก ากับตรวจสอบ

-สสอ. ตรวจสอบ รพ.สต.

- สสจ. ตรวจสอบ รพศ. รพท 

รพช.

- กลุ่มตรวจสอบภายในเขต

- กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนกลาง

วาระที่ 3 : 3.1 แนวทางการจัดท า ปีงบประมาณ 2565

ที่มา : สืบเนื่องจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 พบว่า หน่วยบริการยังไม่ได้จัดท าแผนเงินบ ารุง

แผนเงนิบ ำรุง



ประเด็น แผนเงินบ ารุง แผน PlanFin

1.หลักเกณฑ์การจัดท า 1.รับ-จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)

2.รับ-จ่าย : จากเงินบ ารุง (เกณฑ์เงินสด)

1.รับ-จ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
2.รับ-จ่าย : จากเงินสด + รายการท่ีไม่ได้รับเป็นเงินสด 
(เกณฑ์คงค้าง)

2.รายการที่ต่างกัน ไม่มี รายการ งบประมาณส่วนบุคลากร 

ไม่มี รายการ ค่าเส่ือม/ค่าตัดจ าหน่าย/หนี้สูญและสงสัยจะ
สูญ

มี

มี

3. ตัวเลขที่แสดงต่างกันบาง
รายการ เช่น

1.ค่ายาท่ีวางแผนจะจัดซ้ือ
(เจ้าหนี้ต้นงวด เท่ากับ เจ้าหนี้ปลายงวด)

2.ค่าครุภัณฑ์ แสดงท้ังจ านวน

ค่ายาใช้ไป

ค่าเส่ือมครุภัณฑ์

5.หน่วยบริการที่จัดท า รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./สสจ./สสอ. รพศ./รพท./รพช.

6.ผู้อนุมัติ สสจ. สสจ. 
ผู้ตรวจราชการ เห็นชอบ

แนวทางการจัดท าแผนเงินบ ารุง   

Planfinแผนเงนิบ ำรุง



2.รายละเอียดประกอบแผน..

2.1 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

2.2 วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2.2 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง

2.3 ค่ายา/ค่ายาสมุนไพร 2.3 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิแศษไม่ท าเวช
ปฏิบัตสิ่วนตัว

2.4 งบลงทุนเงินบ ารุง(ค่าครุภัณฑ์/ค่าสิ่งก่อสร้าง) 2.4 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
(ฉ.11)

2.12 แผนสนับสนุน รพ.สต. 2.5 ค่าตอบแทน

2.6 เงินเพิ่ม (พ.ต.ส.)

แนวทางการจัดท าแผนเงินบ ารุง (ต่อ)  

1.แผนเงนิบ ำรุง



แนวทางการจัดท าแผนเงินบ ารุง (ต่อ)  

 รพศ. รพท.
รพช.

รำยละเอยีดประกอบ
แผนเงนิบ ำรุง

ช่ือไฟล_์ รำยละเอียด_
แผนเงนิบ ำรุง

 สสอ. สสจ.
รพ.สต.

แผนเงนิบ ำรุง

http://planfin.cfo.in.th



หน่วยบริการ ลง
ข้อมูล Planfin

65

จังหวัด 
ตรวจสอบ/อนุมัติ

สรุปส่งเขต

เขต   ตรวจสอบ 
และผู้ตรวจฯ      

ลงนามเห็นชอบ

ส่งกองเศรษฐกิจ
ฯ

ส่วนกลาง สรุป/
วิเคราะห์แผนฯ 
เสนอผู้บริหาร

Timeline : จัดท า Planfin + แผนเงินบ ารุง ป ี2565

วันที่ 5 - 15
ต.ค. 2564

วันที่ 16 - 22        
ต.ค. 2564

วันที่ 24 - 29 
ต.ค. 2564

วันที่ 30 - 31
ต.ค. 2564

วันที่ 1 – 5
พ.ย. 2564

Template ปรับเกลี่ย UC65
ส่งให้เขต 6 ก.ย. 64 
เขตส่งปรับเกลี่ย UC65 ให้กองเศรษฐกิจฯ  5 ต.ค.64

เปิดระบบลงข้อมูล 5 ต.ค.64



ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ
แผนประมำณกำรรับ - รำยจำ่ยเงนิบ ำรุง

ปีงบประมำณ  2565

[1] [2] [3] =  ([2]/9)*12 [4] [5]=([4]-[3] [6]=([5]-[4]

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ประมำณกำร เปรยีบเทยีบผลต่ำงของปี
รำยกำร ผลกำรด ำเนนิกำร ผลกำรด ำเนนิกำร ไตรมำส 3 คำดกำรณ์ ปี 2565 ผลต่ำง %

รำยกำรรับ
P04 รำยได ้UC
P05 รำยไดจ้ำก  EMS
P06 รำยไดค้่ำรักษำเบกิตน้สังกดั
P61 รำยไดค้่ำรักษำ อปท.
P07 รำยไดค้่ำรักษำเบกิจำ่ยตรงกรมบัญชกีลำง
P08 รำยไดป้ระกันสังคม
P09 รำยไดแ้รงงำนตำ่งดำ้ว
P10 รำยไดค้่ำรักษำและบรกิำรอืน่ ๆ
P12 รำยไดอ้ืน่

รวมรำยรับ
รำยกำรจำ่ย
P14 ค่ำยำ
P15 ค่ำเวชภัณฑม์ใิชย่ำและวัสดุกำรแพทย์

P151 ค่ำวัสดุทันตกรรม
P16 ค่ำวัสดุวทิยำศำสตรก์ำรแพทย์
P18 ค่ำจำ้งชัว่ครำว/พกส./ค่ำจำ้งเหมำบคุลำกรอืน่
P19 ค่ำตอบแทน
P20 ค่ำใชจ้ำ่ยบคุลำกรอืน่ 
P21 ค่ำใชส้อย
P22 ค่ำสำธำรณูปโภค 
P23 วัสดุใชไ้ป 
P25 ค่ำใชจ้ำ่ยอืน่

ค่ำใชจ้ำ่ยครุภัณฑ ์ งบลงทนุ จำกเงนิบ ำรุง
ค่ำใชจ้ำ่ยสิง่กอ่สรำ้ง งบลงทนุ จำกเงนิบ ำรุง

รวมรำยจำ่ย
รำยรับสงู (ต ่ำ) กว่ำรำยจำ่ย

เงนิคงเหลอืยกมำ  ณ 30 ก.ย. 64
ภำระหนีส้นิผกูพัน ณ 30 ก.ย. 64
เงนิคงเหลอืยกไป  ณ 30 ก.ย. 65

(ลงชือ่) ...................................................... ผูจั้ดท ำ (ลงชือ่) …...............................................ตรวจสอบ

(  ) (  ) 

(    ) (  ) 



แผนปฎบัิตกิำรจัดซือ้เวชภัณฑท์ีม่ใิชย่ำ ประเภท วัสดุกำรแพทยท่ั์วไป

หน่วยงำน…….........................….จังหวัด….........................

ประจ ำปีงบประมำณ 256x

ล ำดับ รำยกำรวัสดุกำรแพทยท่ั์วไป
ประเภ
ท

ขนำด อัตรำกำรใชย้อ้นหลัง ประมำณ ปรมิำณ
มลูค่ำคงคลัง 

ปี 6x

ประมำณ
กำร รำคำ ประมำณ มลูค่ำ มลูค่ำ มลูค่ำ มลูค่ำ ยอดรวมจัดซือ้จรงิ

วธิกีำร
จัดซือ้

กลุ่มงำน หมำยเหตุ
บรรจุ 3 ปี กำรใชใ้น คงคลัง จัดซือ้ ต่อ กำรจัดซือ้ งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4

หน่วย
มลูค่ำ 256x มลูค่ำ 256x มลูค่ำ 256x

ปี256x ยกมำ
ในปี 
256x หน่วย ปี 256x ปี 256x ปี 256x ปี 256x ปี 256x

จ ำนวน
มลูค่ำ

นับ (รำยกำร)
(รำยกำร

) (บำท) (รำยกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 Plaster ผำ้ 1cms วัสดุ

วทิย์
กล่อง เฉพำะเจ

ำะจง
กลุ่มกำร

2 Silk no 2/0 วัสดุ
วทิย์

มว้น เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

3 Silk no 3/0 วัสดุ
วทิย์

มว้น เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

4 Slapเผอืกส ำเร็จรปู 3" วัสดุ
วทิย์

กล่อง เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

5 Slapเผอืกส ำเร็จรปู 4" วัสดุ
วทิย์

กล่อง เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

6 Slapเผอืกส ำเร็จรปู 6" วัสดุ
วทิย์

กล่อง เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

7 Soft callar no L วัสดุ
วทิย์

อัน เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

8 Soft callar no m วัสดุ
วทิย์

อัน เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

9 Soft callar no s วัสดุ
วทิย์

อัน เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

10 Spinal needle dis no 20 วัสดุ
วทิย์

อัน เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

11 Spinal needle dis no 22 วัสดุ
วทิย์

อัน เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

12 Spinal needle dis no 23 วัสดุ
วทิย์

อัน เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

13 Spinal needle dis no 25 วัสดุ
วทิย์

อัน เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

14 Stockgenet วัสดุ
วทิย์

มว้น เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

15 Suction no 10 วัสดุ
วทิย์

เสน้ เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

16 Suction no 12 วัสดุ
วทิย์

เสน้ เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

17 Suction no 14 วัสดุ
วทิย์

เสน้ เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

18 Suction no 16 วัสดุ
วทิย์

เสน้ เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

19 Suction no 18 วัสดุ
วทิย์

เสน้ เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

20 Suction no 5 วัสดุ
วทิย์

เสน้ เฉพำะเจ
ำะจง

กลุ่มกำร

รวมทัง้สิน้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ลงชือ่ ..............................ผูเ้สนอแผน

(                         )
(                         )

ลงชือ่ ...............................ผูเ้ห็นชอบแผน
(                            )
(                            )

ลงชือ่ ......................................ผูอ้นุมัตแิผนน
(                                   )
(                                   ) 



สรปุแผนปฏบิัตกิำรจัดซือ้โดยใชง้บประมำณจำกเงนิบ ำรงุ  โรงพยำบำล….................. จังหวัด…................

ประจ ำปีงบประมำณ 256x

ล ำดับ รำยกำรวัสดสุ ำนักงำน

มลูคำ่กำรใชย้อ้นหลัง มลูคำ่ ประมำณ มลูคำ่ มลูคำ่ มลูคำ่ มลูคำ่ มลูคำ่กำรจัดซือ้ปี
งบ 256x3 ปี คงคลัง กำรจัดซือ้ งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4

ปี256x ปี256x ปี256x ยกมำ ปี 256x (ต.ค.-ธ.ค) (ม.ค.-ม.ีค.) (เม.ย-ม.ิย.) (ก.ค.-ก.ย.) มลูคำ่

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 วัสดสุ ำนักงำน

2 วัสดคุอมพวิเตอร์

3 วัสดกุำรแพทยท์ั่วไป

4 วัสดวุทิยำศำสตรห์รอื
กำรแพทย ์

5 เวชภณัฑย์ำ

6 ยำสมนุไพร

7 วัสดทุันตกรรม

8 วัสดยุำนพำหนะและขนสง่

9 วัสดโุฆษณำและเผยแพร่

10 วัสดกุำรเกษตร

11 วัสดเุครือ่งแตง่กำย

12 วัสดงุำนบำ้นงำนครัว

13 วัสดบุรโิภค (อำหำรเหลว)

14 วัสดกุอ่สรำ้ง

15 วัสดไุฟฟ้ำและวทิยุ

16 วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

17 คำ่สำธำรณูปโภค

18 คำ่ใชส้อย

19 สิง่กอ่สรำ้ง

20 ครภุณัฑส์ ำนักงำน

รวมทัง้สิน้

ลงชือ่ ................................................. ผูเ้สนอแผน ลงชือ่ ........................................... ผูเ้ห็นชอบแผน ลงชือ่......................................................ผูอ้นุมัตแิผน

(                                              ) (                                         ) (                                                 )

(                                              ) (                                         ) (                                                 )

หน.กลุม่งำนบรหิำรทั่วไป ผอ.โรงพยำบำล นำยแพทยส์ำธำรณสขุจังหวัด



แบบฟอร์มภาระผูกพันของหน่วยงาน
ช่ือหน่วยงาน...........................รหัสหน่วยงาน...................

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ จ านวนเงิน
ภาระผูกพันของหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจา่ย/พนักงานกระทรวง
ค่าล่วงเวลางานบริการ/งานสนับสนุน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผัดบ่ายหรือผลัดดึกของพยาบาล
ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ฉ.12)
เงินเพ่ิม (พ.ต.ส.)
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานค้างจ่าย
ค่ายา
ค่าวัสดุการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/วัสดุทันตกรรม
ค่าวัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างค้างจ่าย
รายจ่ายอื่นค้างจ่าย
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น xx



แบบฟอร์มการก่อหนี้ภาระผูกพัน อายุมากกว่า 1 ปี

ช่ือหน่วยงาน...........................รหัสหน่วยงาน...................

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

ล าดับ รายการก่อหนี้ภาระผูกพัน เลขท่ีสัญญา/ลงวันที่ วันเร่ิมต้น วันสิ้นสุด จ านวนเงิน (บาท)

ระยะเวลาจ่ายช าระ

จ่ายช าระภายในปีงบประมาณ 
2565 (บาท)

จ่ายช าระภายใน
ปีงบประมาณ 25xx 

(บาท)

รวมเป็นเงิน 0 0 0



Thank you


