แนวทางการปรับแผนทางการเงินกลางปี PlanFin2562

(รอบครึ่งปีหลัง)
เพื่อใช้กํากับการดําเนินงานในครึ่งปีหลัง

หลักการการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ดําเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนดไว้โดยมีหลักการดังนี้
1. เพื่อแก้ไขปัญหาในการดําเนินการ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
4. เพื่อพัฒนาบุคลากร
5. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
6. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์
หน่วยงานจะต้องตรวจสอบว่าเป็น งาน/ โครงการใด แผนงานใด ในแผนรายจ่ายประจําปีที่จะขอปรับแผนปฏิบัติงานฯ ดังนี้
1. ที่ไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้
2. ที่หมดความจําเป็น
3. ที่ไม่เป็นประโยชน์
4. หากดําเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น
5. มีความจําเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการ

แนวทางการปรับแผน PlanFin2562 (รอบครึ่งปีหลัง) 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 : ประเมินผล-แผน รายได้ และ รายจ่ายทุกหมวดจาก PlanFin61
ขั้นที่ 2 : วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย ที่ ทําให้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
หมวดรายได้ที่ผลงานต่ํากว่าเป้า หมวดค่าใช้จ่ายที่เกินแผน
ขั้นที่ 3 : วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในครึ่งปีหลัง นํามาใช้ปรับแผน
รายได้ รายจ่าย การลงทุน และ แผนงานโครงการ
ขั้นที่ 4 : ใช้ตาราง PlanFin Analysis วิเคราะห์ความเสี่ยงแผนที่ปรับและ
การปรับเพื่อลดความเสี่ยง ไม่ให้เป็นแผน PlanFin แบบที่ 8
ขั้นที่ 5 : คาดการณ์ผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นปี

หลักการการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้ UC
• หน่วยบริการได้รับโอนเงินครบ 100% ปี 2562 (ตามรายละเอียดตารางการแจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวปี
2562)
• ตรวจสอบการบันทึกปรับลดค่าแรง OP,PP ให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ชี้แจงหน้าเวป http://hfo62.cfo.in.th/
การเปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายมีการปรับรายการที่ระบบบันทึกอัตโนมัติตามระบบ GFMIS
จํานวน 15 รายการ

รหัสบัญชียอ่ ย
4302040101.101
4308010101.101
4308010105.101
4308010106.101
4308010111.101
4308010117.101
4308010118.101
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ชื่อบัญชียอ่ ย

รหัสPlanfin
ชื่อPlanfin
พักรับเงินงบอุดหนุน
P121 รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
P121 รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
P121 รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น
P121 รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล
P121 รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
รายได้ระหว่างหน่วยงาน -เงินทดรองราชการ
P121 รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
รายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน
P121 รายได้อื่น (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)
บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)
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การปร ับ PlanFin

ไม่ต ้องปรับ
ทบทวนการลงทุนอีกครัง
ทบทวนการลงทุนอีกครัง
ทํา Feasibility study
ปรับลดการลงทุนให ้ < 20% EBITDA
เพือเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุน
จะไปเพิม NWC
ทํา Feasibility study
ปรับ EBITDA ให ้เป็ น +

ปรับ EBITDA ให ้เป็ น +
และ ทบทวนการลงทุนอีกครัง
เพือเงินเหลือจาก EBITDA – ลงทุน
จะไปเพิม NWC
ปรับ EBITDA ให ้เป็ น +
และ ทบทวนการลงทุนอีกครัง
ควร ลงทุนให ้ < 20% EBITDA
ทํา Feasibility study
ปรับ EBITDA ให ้เป็ น +
และ ชะลอการลงทุน

ี
แนวทางการปร ับ PlanFin เพือบริหารความเสยงจาก
PlanFin Analysis
Risk Factors

Key Factors

How to

ี
1.ความเสยง
ด ้านกระแสเงินสด

EBITDA
ปรับให ้ EBITDA บวก
เพือมีกระแสเงินสดเพียงพอ
ในการดําเนินงานและลงทุน
ี
ลดความเสยงในการขาดสภาพ
คล่อง

ื วมในอัตราทีต่อปี เพิมขึน ทํา RDU ลดมูลค่าใชยา
้
-จัดซอร่
ั สว่ นค่าแรงต่อรายจ่ายให ้เป็ นไปตาม
-ควบคุมกํากับสด
FTE ในระดับทีเหมาะสม ให ้ FTE ไม่เกิน 100 %
ถ ้า FTE เกิน 100 % ต ้องมีแผน LOI เพิม productivity
ั สว่ นรายได ้ NonUc เพิมสว่ นแบ่งการตลาด
- เพิมสด
จากการทํา Service plan เพิมการตรวจสุขภาพประจําปี
ี
แนวทางเก็บเงินผู ้ป่ วยนอกเวลา กระจายความเสยง
โครงสร ้างรายได ้ (Revenue Diversify)

ี
2.ความเสยง
ด ้านการลงทุน

Investment < 20% EBITDA
เพือป้ องกัน Over Investment
และ ทําให ้เกิดภาระค่าใชจ่้ าย
ผูกพันในระยะยาว

ึ ษาความคุ ้มค่าในการลงทุนมีการลงทุนจาก
-ทบทวน ศก
ทุกแหล่งเงินทีเหมาะสมโดยขออนุมัตจิ ังหวัด เขต
-ถ ้า EBITDA และ NWC ติดลบ ให ้ชะลอการลงทุน
้
ด ้วยเงินบํารุง ต ้องใชงบประมาณลงทุ
นเท่านั นหรือต ้อง
ปรับเกลียภายในจังหวัดเพือลงทุนแทน

ี
3.ความเสยง
ด ้านเงินทุนหมุนเวียน

ั สว่ น NWC เหลือหลัง
สด
Investment ต่อ รายจ่าย:เดือน
เพือให ้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ในการดําเนินงานและลดความ
ี
เสยงในการขาดสภาพคล่
อง
อันจะนํ าไปสูว่ ก
ิ ฤติการเงิน

-กําหนดนโยบายวงจรเงินสด (Cash cycle) ทีเหมาะสม
เก็บหนี ชาํ ระหนี วัสดุคงคลังให ้หน่วยงานมีเงินสด
เพียงพอในการดําเนินงาน
-หาแหล่งเงินทุน มีแผนการจัดหาเงินบริจาคประจําปี
-กรณีไม่ม/ี ไม่พอ หน่วยบริการทีไม่มเี งินทุนไม่พอ เขต
เป็ นคนกลาง (ธนาคารเขตสุขภาพ) ในการทํา
LOAN with LOI มีการผ่อนชาํ ระคืนตามกําหนด
-โรงพยาบาลทีมีวก
ิ ฤตการเงินต ้องทํา Business plan
และ LOI

ประเด็นทีต้องดูในการปร ับแผน
Key Factors
1.EBITDA

Criteria

บวก = NORMAL

ลบ = RISK

2.INVESTMENT<20% EBITDA

<20% =NORMAL

>20 % = RISK

ั สว่ น NWC เหลือหลัง
3.สด
INVESTMENT ต่อ รายจ่าย:เดือน

>1 = NORMAL

<1= RISK

ี
ความเสยงด
้านกระแสเงินสด

ี
ความเสยงด
้านการลงทุน

ี
ความเสยงด
้านเงินทุนหมุนเวียน

PLANFIN ANALYSIS 8 แบบ

ํ ค ัญของ EBITDA
ความสา
1.
2.
3.

ี
บริหารความเสยงกระแสเงิ
นสดการดําเนินงาน :มีแผนรับ-จ่ายให ้ EBITDA บวก
ี
บริหารความเสยงการลงทุ
น :มีกระแสเงินสดทีเพียงพอในการลงทุน(ลงทุนเหมาะสม)
ี
บริหารความเสยงทุ
นสํารองสุทธิ :มีเงินทุนหมุนเวียนทีเหมาะสม

กําก ับ PlanFin , Cost Management

EBITDA

ลบ

บวก

ปร ับ/ทบทวน Planfin,
ิ ธิภาพ
แผนปร ับประสท

กําไรเพียงพอ
ชําระหนี

หนี

% ลงทุนเงินบํารุง
ต่อ EBITDA
< 20% EBITDA ... สสจ.อนุม ัติ
> 20% EBITDA ... เขต.อนุม ัติ

เพิม
ทุนสํารองสุทธิ

NWC

การคาดการณ์ผลการดําเนินงาน EBITDA
ผลการดําเนินการใน 5 เดือนแรก
A

เขต

จังหวัด

1

ทุนสํารองสุทธิ
28 กพ.2561

หน่วยบริการ

2

รายได ้ 5
เดือนแรก
NONUC

รายได ้ 5
เดือนแรก
UC OP+PP

3

4=1+2+3

5=
1+2+3+4

รายได ้ 5
เดือนแรก
UC IP

รวมรายได ้ 5
เดือนแรก
ไม่รวมงบ
ลงทุน

รวมรายได ้ 5
เดือนแรก
ทังหมด

ผลการดําเนินการใน 5 เดือนแรก
[6]

[7] =[5]+[6]

[8]

[10] = [5] -[8]

[11] = [7] -[9]

รวมจ่าย 5 เดือนแรก

[9]
รวมจ่าย 5 เดือน
แรก

รายได ้งบลงทุน

รวมรายได ้ 5 เดือนแรก

รวมรับ-จ่าย 5 เดือนแรก

รวมรับ-จ่าย 5 เดือนแรก

ทังหมด

ื ม
ไม่รวมค่าเสอ

ื ม
รวมค่าเสอ

EBITDA

NI

คาดการณ์ 7 เดือนหล ัง
B

คาดการณ์รายได ้
NONUC

C

คาดการณ์
รายได ้

UC OP+PP

D

คาดการณ์
รายได ้
UC IP

E

คาดการณ์
รายได ้
ทังหมด

F

คาดการณ์รายจ่าย
ื ม
ไม่รวมค่าเสอ

G=E-F

H=A+G

ผลต่างคาดการณ์
รายได ้-รายจ่าย

คาดการณ์ทน
ุ
สํารองสุทธิ
NWC

EBITDA

ิ ไตรมาส 4
สน

Timeline การปรับแผนทางการเงินกลางปี PlanFin2562

*
หน่วยบริการประเมินผล
6 เดือนแรก
ปรับแผนและ
จังหวัดตรวจสอบ

1-22 เม.ย.

*
เขต
ตรวจสอบ
และสรุป

23-25 เม.ย.

* เขตปรับได้ตามความเหมาะสม

*
เสนอผู้ตรวจ
อนุมัติ

26-29 เม.ย.

ส่งกระทรวง
ตามกําหนด

30 เม.ย.

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

หน่วยบริการสามารถ
ปร ับแผนทางการเงินปี 2562
(planfin61 รอบครึงปี หล ัง)
ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มสง่ ข้อมูล และ ไฟล์ Excel
ได้ท ี http://hfo62.cfo.in.th

Work sheet

และลงข้อมูลที http://planfin.cfo.in.th
ได้ถงึ ว ันที 30 เมษายน 2562

แนวทางการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างปี
สําหรับหน่วยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปีงบประมาณ 2562
กําหนดการปรับแผนทางการเงิน ระหว่างปี (รอบ 2)
หน่วยบริการสามารถปรับแผนการเงิน และดําเนินการส่งผ่านเวปไซต์ http://planfin.cfo.in.th ตั้งแต่วันที่
1-30 เมษายน 2562
ทั้งนี้ในการปรับแผนให้ผ่านการอนุมัติ
ตรวจสอบจากจังหวัดและผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการเช่นเดียวกับการจัดทําแผนทางการเงินรอบที่ 1
ต้นปีงบประมาณ
วิธีการการดําเนินการปรับแผนทางการเงิน
ระดับหน่วยบริการ
1. หน่วยบริการที่มีความประสงค์ปรับแผนทางการเงิน
ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงข้อมูลแผนทางการเงินทั้ง 6 แผนต้นปี
หน่วยบริการมีความประสงค์ปรับแผนให้ดําเนินการตามขั้นตอนเหมือนการจัดทําแผนต้นปี
ซึ่งหากมีการปรับแผนทางการเงิน แผน 1.แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย แผนทางการเงินแผน 2-6
จะต้องมีการปรับตามด้วยเนื่องจากทุกแผนมีความสอดคล้องกัน
2. หน่วยบริการที่ไม่ประสงค์ปรับแผนทางการเงิน
ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงข้อมูลแผนทางการเงินทั้ง 6 แผนต้นปี
หน่วยบริการไม่ประสงค์ปรับแผนทางการเงิน จะต้องดําเนินการลงนามผู้อํานาจอนุมัติ
ตรวจสอบจากจังหวัดและผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการเช่นเดียวกับหน่วยบริการที่ปรับแผนทางการเงิน
ระดับ สสจ. จะต้องดําเนินการลงนามผู้ตรวจสอบและอนุมัติ ทุกหน่วยบริการ
ระดับเขต
จะต้องดําเนินการลงนามเห็นชอบ ทุกหน่วยบริการ
หลักการปรับแผนทางการเงินระหว่างปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
1. หน่วยบริการประเมินแผนทางการเงินกับผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ยกเว้นรายได้และค่าใช้จํานวน 15 รายการ ที่ระบบบัญชี GFMIS บันทึกอัตโนมัติ
2. การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2562 ไม่ให้เป็นแผน แบบที่ 8 (High Risk)

