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1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินทดรองราชการ
เงินสด
เงินฝากคลัง - หน่วยเบิกจ่าย
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้เงินยืม - เงินบารุง
ลูกหนี้เงินยืม - เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ลูกหนี้คา่ รักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP
ลูกหนี้คา่ รักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย
ลูกหนี้คา่ รักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย
ลูกหนี้คา่ รักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย
ลูกหนี้คา่ รักษาประกันสังคม - กองทุนทดแทน
ลูกหนี้คา่ รักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัตเิ หตุ/ฉุกเฉิน OP
ลูกหนี้คา่ รักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP
ลูกหนี้คา่ รักษา - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP
ลูกหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าว OP
ลูกหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าว IP
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ OP
ลูกหนี้ค่ารักษา - พรบ.รถ IP
ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย
ลูกหนี้ค่ารักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. IP
ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP
ลูกหนี้คา่ รักษา - เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP
ลูกหนี้คา่ รักษา - เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP
ลูกหนี้คา่ รักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP
ลูกหนี้คา่ รักษา UC- OP ใน CUP
รายได้คา้ งรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ากว่า OP-Non UC
ลูกหนี้คา่ รักษา - เบิกจ่ายตรง อปท. OP
ลูกหนี้คา่ รักษา UC-IP บริการเฉพาะ (CR)
ลูกหนี้คา่ ตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ
ลูกหนี้คา่ รักษา - เบิกต้นสังกัด IP
รายได้คา้ งรับส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ากว่า IP-Non UC
ลูกหนี้คา่ รักษา - ชาระเงินIP
ลูกหนี้คา่ สิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ
ลูกหนี้คา่ รักษา UC-IP
ลูกหนี้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดสังกัด สธ.)
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอกสังกัด สธ.
ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP บริการเฉพาะ (CR)
ลูกหนี้ค่ารักษา - ชาระเงิน OP
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คา่ รักษาชาระเงิน OP
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้คา่ รักษาชาระเงิน IP
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง - หน่วยเบิกจ่าย
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้คา้ งรับ

5,000.00
0.00
29,572,547.00
0.00
70,228,084.08
85,480.43
87,155,248.11
32,658,411.40
4,843,195.92
816,446.85
225,364,413.79

0.00%
0.00%
4.13%
0.00%
9.81%
0.01%
12.17%
4.56%
0.68%
0.11%
31.47%

163,890.00
25,700.00
9,524,268.00
2,945,650.25
33,840.25
1,041,154.84
660,540.50
38,616.50
51,963.00
7,266,984.55
0.00
0.00
181,412.25
6,284,477.57
4,289,349.00
287,545.59
3,206.00
132,030.25
9,698.00
9,175.00
0.00
102.50
478,532.75
0.00
552,820.00
1,052,521.00
7,167.93
1,215,423.78
930,385.20
13,703,703.59
0.00
9,999,184.87
265,022.14
7,739.00
914,437.48
430,571.00
-430,571.00
-1,215,423.78
1,750,242.00
62,611,360.01

0.02%
0.00%
1.33%
0.41%
0.00%
0.15%
0.09%
0.01%
0.01%
1.01%
0.00%
0.00%
0.03%
0.88%
0.60%
0.04%
0.00%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
0.08%
0.15%
0.00%
0.17%
0.13%
1.91%
0.00%
1.40%
0.04%
0.00%
0.13%
0.06%
-0.06%
-0.17%
0.24%
8.74%
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1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้า
1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

46,350,000.00
46,350,000.00

6.47%
6.47%

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

0.00
601,704.32
6,184.18
3,716.00
0.00
584,310.56
12,424.00
640,511.27
21,828.00
1,281,523.30
7,962,663.71
207,767.05
16,724,655.30
0.00
0.00
28,047,287.69

0.00%
0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
0.09%
0.00%
0.18%
1.11%
0.03%
2.34%
0.00%
0.00%
3.92%

1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียน

96,030.45
96,030.45
362,469,091.94

0.01%
0.01%
50.61%

1.2.4 อาคาร

54,939,022.00
-21,599,503.13
215,425,793.60
-175,149,638.93
13,333,600.00
-12,210,395.00
25,675,500.00
-3,015,996.00
-40,742,677.41
-16,103,619.00
56,649,756.40
3,181,500.00
100,383,342.53

7.67%
-3.02%
30.08%
-24.46%
1.86%
-1.71%
3.59%
-0.42%
-5.69%
-2.25%
7.91%
0.44%
14.02%

148,800.00
-148,796.00
4,620,000.00
-3,678,332.33
6,409,500.00
-5,938,699.00
150,252,595.65
-83,816,963.28
1,299,900.00
-778,929.56
935,000.00
-934,998.00
606,700.00

0.02%
-0.02%
0.65%
-0.51%
0.90%
-0.83%
20.98%
-11.70%
0.18%
-0.11%
0.13%
-0.13%
0.08%

1.1.5 สินค้าและวัสดุคงเหลือ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุสานักงาน
วัสดุกอ
่ สร้าง
วัสดุทน
ั ตกรรม
วัสดุเอกซเรย์
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุการแพทย์ทั่วไป
วัสดุเภสัชกรรม
ยา
วัสดุบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1.1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1.2.4 อาคาร
อาคารเพื่อการพักอาศัย
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อการพักอาศัย
อาคารสานักงาน
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารสานักงาน
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
อาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสานักงาน-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย-Interface
อาคารสานักงาน-Interface
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface

1.2.5 ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์อื่น
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ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์อื่น
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สานักงาน-Interface
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface
ครุภัณฑ์กอ
่ สร้าง-Interface
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface
ครุภัณฑ์สานักงาน-Interface
ครุภัณฑ์อื่น-Interface
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1.2.5 ครุภัณฑ์

-606,691.00
-11,288,282.67
-6,082,102.00
-298,544,796.28
-408,667.00
-1,982,246.89
-2,455,386.31
-6,304,932.52
-18,249,220.00
-47,904,473.75
6,351,178.00
11,934,675.11
340,897,200.50
421,940.00
2,178,345.72
3,356,492.87
16,442,096.40
-499,353.17
21,723,115.00
57,334,564.01
585,115.00
135,874,348.50

-0.08%
-1.58%
-0.85%
-41.69%
-0.06%
-0.28%
-0.34%
-0.88%
-2.55%
-6.69%
0.89%
1.67%
47.60%
0.06%
0.30%
0.47%
2.30%
-0.07%
3.03%
8.01%
0.08%
18.97%

1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-1,298,743.10
-1,298,743.10

-0.18%
-0.18%

1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

118,705,600.00
118,705,600.00
353,664,547.93

16.58%
16.58%
49.39%

0.00
645,000.00
46,350,000.00
363,618.60
0.00
23,100.00
2,705,095.00
1,450,350.75
25,170,368.66
368,576.76
6,293,227.82
6,171,264.71
2,213,499.17
3,579,746.77
19,196,641.54
27,408.00
114,557,897.78

0.00%
0.09%
6.47%
0.05%
0.00%
0.00%
0.38%
0.20%
3.51%
0.05%
0.88%
0.86%
0.31%
0.50%
2.68%
0.00%
16.00%

712,967.75
1,887,960.00
0.00
2,404,991.13

0.10%
0.26%
0.00%
0.34%

1.2.6 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-Interface
1.2.7 งานระหว่างก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง

2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - อื่น ๆ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)
เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)
เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม
เจ้าหนี้ - งบลงทุน UC
เจ้าหนี้คา่ วัสดุ/อุปกรณ์/น้ายา หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าหนี้ - ค่าตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)
เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัตก
ิ าร (LAB)
เจ้าหนี้ - ยา
เจ้าหนี้ - วัสดุทน
ั ตกรรม
เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์
เจ้าหนี้ - อื่น
เจ้าหนี้ - วัสดุอื่น
เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เจ้าหนี้ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป
เจ้าหนี้ - วัสดุเอกซเรย์
2.1.1 เจ้าหนี้ระยะสั้น
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน) ค้างจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิ านค้างจ่าย
ใบสาคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ ประมาณฝากคลัง)
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
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ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ (บริการ) ค้างจ่าย
2,869,235.00
2.1.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
7,875,153.88
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า
156,677.90
2.1.3 รายได้รับล่วงหน้า
156,677.90
2.1.5 รายได้รอการรับรู้
รายได้กองทุน UC - รอรับรู้
280,380.00
2.1.5 รายได้รอการรับรู้
280,380.00
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากหักจากงินเดือน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
0.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง
6,400.00
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ
21,061.75
เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม
5,181,911.56
เงินกองทุนประกันสังคม
19,401,072.11
เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost
0.00
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง (เงินนอกงบประมาณ)
0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
354,291.82
เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)
634,874.92
เงินรับฝากกองทุน UC
4,171,426.67
เงินประกันอื่น - เงินมัดจาประกันสัญญา
2,252,500.69
2.1.6 เงินรับฝากระยะสั้น
32,023,539.52
หนี้สินหมุนเวียน
154,893,649.08
2.2.1 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อการดาเนินงาน
5,000.00
2.2.1 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว
5,000.00
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้
70,284,103.08
2.2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
70,284,103.08
หนี้สินไม่หมุนเวียน
70,289,103.08
รายได้สูง/(ต่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้คา่ รักษา UC-IP
213,271,859.49
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.
625,736.66
รายได้คา่ รักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ OP
730,732.50
รายได้คา่ รักษาเบิกจ่ายตรง - อปท.รูปแบบพิเศษ IP
621,875.30
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิ-39,295.06
เศษ)
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง (พนักงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิ
138,947.00
เศษ)
ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
-757,943.07
รายได้คา่ รักษาเบิกต้นสังกัด IP
2,063,714.85
รายได้คา่ รักษา UC-OP นอก CUP ในจังหวัด
47,849,418.00
รายได้คา่ รักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด
731,604.57
รายได้กองทุน UC-OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
4,634,870.38
รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)
8,157,106.87
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - เบิกจ่ายตรง - อปท.
-219,482.13
รายได้ค่ารักษา UC-OP ใน CUP
41,355,642.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. IP
3,708,590.00
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง - อปท. OP
7,853,976.32
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP
18,202,731.25
รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP
630,224.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
9,609,690.79
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
-5,410,662.13
รายได้คา่ รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP
46,322,401.29
รายได้คา่ รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP
71,696,005.90

0.40%
1.10%
0.02%
0.02%
0.04%
0.04%

0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
2.71%
0.00%
0.00%
0.05%
0.09%
0.58%
0.31%
4.47%
21.63%
0.00%
0.00%
9.81%
9.81%
9.82%

29.78%
0.09%
0.10%
0.09%
-0.01%
0.02%
-0.11%
0.29%
6.68%
0.10%
0.65%
1.14%
-0.03%
5.77%
0.52%
1.10%
2.54%
0.09%
1.34%
-0.76%
6.47%
10.01%

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
อุทัยธานี,รพท.
งบแสดงสถานะการเงิน

30/9/2563

รายได้คา่ รักษาชาระเงิน OP
10,132,010.70
รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ
10,867,642.19
รายได้จากระบบปฏิบัตก
ิ ารฉุกเฉิน (EMS)
503,253.90
รายได้คา่ ตรวจสุขภาพ - หน่วยงานภาครัฐ
713,940.00
รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ
1,301,618.00
รายได้กองทุน UC-OP ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
321,560.94
รายได้ค่ารักษาชาระเงิน IP
26,078,620.99
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
-9,067,516.48
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-301,152.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น
-660,230.98
ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาดูแลลิฟท์
-545,348.34
ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
-1,033,145.00
ค่าเชื้อเพลิง
-1,489,406.14
ค่าจ้างเหมารถ
-14,000.00
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย
-1,891,584.00
ค่าจ้างเหมากาจัดขยะติดเชื้อ
-785,617.11
รายได้คา่ รักษาUC-OP นอกสังกัด สป.
7,739.00
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน)
-1,802,936.60
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-187,309.91
ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)
-18,310,202.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
-415,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
-10,774.96
ค่าไฟฟ้า
-13,247,486.55
ค่าน้าประปาและน้าบาดาล
-1,367,209.27
ค่าโทรศัพท์
-460,797.91
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง
-98,889.60
ค่าเบี้ยประกันภัย
-35,497.16
ยาใช้ไป
-92,147,810.40
ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์
-9,831,550.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป
-164,879.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(บริการ)-เงินนอกงบประมาณ
-450.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินงบประมาณ
-20,196.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-เงินนอกงบประมาณ
-54,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร
-1,447,971.75
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สาหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด-757,096.00
/บานาญ
เงินช่วยการศึกษาบุตร
-69,600.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สาหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บานาญตามกฎหมาย
-66,546.00
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ
-970,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินงบประมาณ)
-18,200.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
-6,440,477.43
วัสดุสานักงานใช้ไป
-2,387,361.75
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-109,865.89
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป
-1,788,163.12
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป
-4,900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป
-726,530.82
วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป
-2,729,368.46
วัสดุก่อสร้างใช้ไป
-1,129,186.00
วัสดุอื่นใช้ไป
-68,350.00
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
-350,000.00
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
-1,716,105.50
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป
-14,160,743.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ (เงินนอกงบประมาณ)
-810,012.21
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กอ
่ สร้าง -Interface
-2,040.00
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วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่าย - สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อพักอาศัย -Interface
ค่าเสื่อมราคาอาคารสานักงาน -Interface
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น -Interface
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สานักงาน -Interface
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -Interface
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -Interface
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร -Interface
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -Interface
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -Interface
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น -Interface
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คา่ รักษา-ชาระเงิน OP
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้คา่ รักษา-ชาระเงิน IP
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface
ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ (บริการ)
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(สนับสนุน) - เงินงบประมาณ
วัสดุบริโภคใช้ไป
วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป
วัสดุทันตกรรมใช้ไป
วัสดุเอกซเรย์ใช้ไป
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินงบประมาณ)
ค่าใช้สอยอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เงินนอกงบประมาณ)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์
ค่าจ้าง /ค่าเช่า /ค่าซ่อมบารุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC)
วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป
ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านชันสูตรพลิกศพ (เงินงบประมาณ)
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทาเวชปฏิบัตฯ
ิ ลฯ (บริการ)
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทาเวชปฏิบัตฯ
ิ ลฯ (บริการ)
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทาเวชปฏิบัตฯ
ิ ลฯ (บริการ)
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อการพักอาศัย
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสานักงาน
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. สธ.
รายได้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคม - OP
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามกองทุนประกันสังคม
รายได้คา่ รักษาแรงงานต่างด้าว OP
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52,593.00
-8,146,086.98
-2,594,766.51
-236,325.28
104,567.00

-0.12%
-0.06%
-0.18%
-0.14%
-0.20%
0.00%
-0.49%
-0.14%
-0.12%
-0.10%
-0.01%
-0.08%
-2.29%
-0.09%
-0.05%
0.00%
-0.06%
-0.17%
-0.16%
-0.01%
-0.01%
-0.04%
-4.72%
0.00%
-0.72%
-0.08%
-0.10%
0.00%
-0.63%
-0.01%
0.00%
-0.21%
-1.87%
-0.35%
-8.00%
-0.96%
0.00%
-0.43%
-0.11%
-0.13%
-0.18%
-0.16%
-1.14%
-0.04%
-0.26%
0.02%
33.72%
0.01%
0.01%
-1.14%
-0.36%
-0.03%
0.01%
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รายได้คา่ รักษาแรงงานต่างด้าว IP
รายได้คา่ รักษาประกันสังคม IP-นอกเครือข่าย
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IP
รายได้คา่ รักษาประกันสังคม OP-นอกเครือข่าย
รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง OP
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดาเนินงานอื่น
รายได้จากการรับบริจาค - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิ าน(สนับสนุน) - เงินนอกงบประมาณ
รายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิ าน(บริการ) - เงินนอกงบประมาณ
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OP
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP
รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น
รายได้กองทุน UC-P&P อื่น
รายได้กองทุน UC อื่น
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC-IP
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC-OP
รายได้คา่ รักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)
รายได้กองทุน UC (CF)
รายได้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน
รายได้ค่ารักษา UC-IP บริการกรณีเฉพาะ (CR)
รายรับจากการขายครุภัณฑ์
ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC (บริการเฉพาะ) CR- IP
รายได้กองทุน UC-P&P ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
รายได้ค่ารักษา OP Refer
ส่วนปรับลดค่าแรง OP
ส่วนปรับลดค่าแรง IP
ส่วนปรับลดค่าแรง PP
รายได้กองทุนประกันสังคม
รายได้คา่ รักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย
รายได้คา่ รักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย
รายได้คา่ รักษา UC-OP บริการกรณีเฉพาะ (CR)
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
รายได้จากการรับบริจาค - สินทรัพย์อื่น
ค่าจ้างเหมาบุคลากร(บริการ)
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)
เงินค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ(บริการ)
เงินค่าครองชีพสาหรับข้าราชการ(สนับสนุน)
เงินค่าครองชีพสาหรับพนักงานราชการ(บริการ)
เงินค่าครองชีพสาหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)
เงินตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง(บริการ)
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(บริการ)
เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินงบประมาณ)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง(เงินนอกงบประมาณ)

326,045.00
1,992,757.50
-99,182.00
37,507.25
0.00
91,361.30
-47,546.32
352,753.05
14,694,360.38
53,285.27
-5,367,940.00
424,494.04
-13,710,530.00
-36,472.00
-288,531.70
3,995,126.60
1,878,644.92
4,300,382.53
-80,469,551.61
31,818,934.33
-19,267,807.83
1,740,223.00
1,515,088.15
1,597,670.76
33,398,912.67
78,100.00
147,198.55
383,695.07
41,094.50
-37,482,959.76
-117,287,471.34
-6,515,970.63
8,089,432.87
13,253,123.00
12,285,228.75
10,706,272.90
-3,495,825.23
24,256,380.14
-100,456.00
-3,134,085.36
-7,000,413.77
-19,046.48
-6,386.89
-94,960.00
-11,480.00
-2,950,299.57
-9,132,278.73
-33,628.80
-3,002,041.44
-5,256,073.19
-460,296.00
-365,676.00
-1,403,368.78

0.05%
0.28%
-0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
-0.01%
0.05%
2.05%
0.01%
-0.75%
0.06%
-1.91%
-0.01%
-0.04%
0.56%
0.26%
0.60%
-11.24%
4.44%
-2.69%
0.24%
0.21%
0.22%
4.66%
0.01%
0.02%
0.05%
0.01%
-5.23%
-16.38%
-0.91%
1.13%
1.85%
1.72%
1.50%
-0.49%
3.39%
-0.01%
-0.44%
-0.98%
0.00%
0.00%
-0.01%
0.00%
-0.41%
-1.28%
0.00%
-0.42%
-0.73%
-0.06%
-0.05%
-0.20%
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ค่าเช่าบ้าน
-42,000.00
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ(เงินนอกงบประมาณ)
-192,372.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.เงินงบประมาณ)
-12,236,251.00
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัตงิ านด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.เงินนอกงบประมาณ)
-349,551.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(บริการ) - เงินงบประมาณ
-1,124,730.00
รายได้กองทุน UC-P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
10,331,546.30
เงินตอบแทนชานาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ(สนับสนุน)
-126,000.00
เงินประจาตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)
-495,810.11
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดาเนินงานจากรัฐบาล
16,266,787.00
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล
12,109,309.97
รายได้คา่ ปรับ
13,475.00
รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
495,384.00
รายได้ลก
ั ษณะอื่น
7,524,993.63
รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
661,940.51
รายได้คา่ ธรรมเนียม UC
749,138.00
เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)
-153,825,194.28
เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)
-42,909,054.60
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สนับสนุน)
-16,216,770.73
เงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)
-11,348,266.77
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล
60,423,079.00
ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)
-7,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)
-129,519.90
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตาแหน่ง(บริการ)
-12,463.80
ค่าจ้างประจา(บริการ)
-5,327,745.00
ค่าจ้างประจา(สนับสนุน)
-12,924,255.00
ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)
-3,532,721.61
เงินประจาตาแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)
-120,000.00
รายได้สูง/(ต่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ
84,384,855.86
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้สูง(ต่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม (เงินนอกงบประมาณ)
-24,684,633.26
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
20,735,534.98
กาไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีกอ
่ น
247,192.69
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
-3,701,905.59
ทุน
ทุนของหน่วยงาน
410,267,937.44
ทุน
410,267,937.44
ทุนตั้งต้น
490,950,887.71

-0.01%
-0.03%
-1.71%
-0.05%
-0.16%
1.44%
-0.02%
-0.07%
2.27%
1.69%
0.00%
0.07%
1.05%
0.09%
0.10%
-21.48%
-5.99%
-2.26%
-1.58%
8.44%
0.00%
-0.02%
0.00%
-0.74%
-1.80%
-0.49%
-0.02%
11.78%
-3.45%
2.90%
0.03%
-0.52%

57.29%
57.29%
68.56%

