
ระบบบนัทกึขอ้มลูประมาณการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
รพช.กดุบาก

ประมาณการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได-้ควบคมุคา่ใชจ้า่ย ปีงบประมาณ 2565

 
ผลการดาํเนนิ

งานปี  
2563

ผลการดาํเนนิ
งานปี  

2564Q3

คาดการณปี์
2564

ประมาณการปี
2565 (ขอ้มลู
หนว่ยบรกิาร)

รอ้ยละ 
การเพิ�มรายได ้
ลดคา่ใชจ้า่ย

(%)

รายได้

รายได ้UC 29,150,931.43 27,166,104.32 36,221,472.42 32,084,259.43 -12.89%

รายไดจ้าก
EMS

55,550.00 74,250.00 99,000.00 95,950.00 -3.18%

รายไดค้า่
รักษาเบกิตน้
สงักดั

4,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

รายไดค้า่
รักษา อปท.

1,077,446.23 626,169.51 834,892.68 919,389.81 9.19%

รายไดค้า่
รักษาเบกิจา่ย
ตรงกรมบญัชี
กลาง

3,894,647.79 3,096,899.75 4,129,199.66 4,157,556.54 0.68%

รายไดป้ระกนั
สงัคม

732,647.06 718,304.36 957,739.14 2,027,506.54 52.76%

รายไดแ้รงงาน
ตา่งดา้ว

5,360.00 3,933.00 5,244.00 6,647.25 21.11%

รายไดค้า่
รักษาและ
บรกิารอื�น ๆ

1,665,222.78 2,304,393.02 3,072,524.02 3,430,875.89 10.44%

รายไดง้บ
ประมาณสว่น
บคุลากร

24,202,738.42 20,089,292.64 26,785,723.52 28,841,967.98 7.13%

รายไดอ้ื�น 4,933,311.35 4,862,545.22 6,483,393.62 5,452,186.76 -18.91%



รายไดอ้ื�น
(ระบบบญัชี
บนัทกึ
อตัโนมตั)ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

รายไดง้บ
ลงทนุ

2,215,657.96 2,070,834.23 2,761,112.30 3,491,393.47 20.92%

รวมรายได้ 67,938,323.02 61,012,726.05 81,350,301.36 80,507,733.67 -1.05%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุยา 5,756,311.17 5,228,289.60 6,971,052.80 5,800,000.00 -20.19%

ตน้ทนุ
เวชภณัฑม์ใิช่
ยาและวสัดุ
การแพทย์

2,547,929.02 2,099,814.67 2,799,752.89 2,102,667.00 -33.15%

ตน้ทนุวสัดุ
ทนัตกรรม

576,578.30 129,857.50 173,143.33 200,000.00 13.43%

ตน้ทนุวสัดุ
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

2,058,390.00 1,821,569.00 2,428,758.66 3,000,000.00 19.04%

เงนิเดอืนและ
คา่จา้งประจํา

24,225,429.22 20,091,813.84 26,789,085.12 28,860,217.98 7.18%

คา่จา้งชั�วคราว 9,078,550.83 5,813,238.00 7,750,984.00 8,083,818.72 4.12%

คา่ตอบแทน 12,884,948.70 10,414,755.50 13,886,340.66 10,232,940.50 -35.70%

คา่ใชจ้า่ย
บคุลากรอื�น

1,545,493.50 1,302,833.77 1,737,111.69 3,598,927.47 51.73%

คา่ใชส้อย 3,128,632.40 1,710,763.83 2,281,018.44 2,459,439.21 7.25%

คา่
สาธารณูปโภค

1,870,092.83 1,570,930.23 2,094,573.64 2,113,659.16 0.90%

วสัดใุชไ้ป 3,968,240.80 2,373,920.96 3,165,227.94 4,167,810.00 24.06%

คา่เสื�อมราคา
และคา่ตดั
จําหน่าย

3,892,386.88 3,246,379.02 4,328,505.36 4,430,626.57 2.30%

หนี�สญูและ
สงสยัจะสญู

242,758.72 51,383.20 68,510.93 56,267.08 -21.76%

คา่ใชจ้า่ยอื�น 954,783.00 1,381,929.30 1,842,572.40 1,589,336.30 -15.93%

คา่ใชจ้า่ยอื�น
(ระบบบญัชี
บนัทกึ
อตัโนมตั)ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



รวมคา่ใช้
จา่ย

72,730,525.37 57,237,478.42 76,316,637.86 76,695,709.99 0.49%

 

สว่นตา่งราย
ไดห้กัคา่ใช้
จา่ย(NI)

-4,792,202.35 3,775,247.63 5,033,663.50 3,812,023.68 -

EBITDA -
รายไดห้กัคา่
ใชจ้า่ย(ไมร่วม
คา่เสื�อม)

-3,115,473.43 4,950,792.42 6,601,056.56 4,751,256.78 -

สรปุแผน
ประมาณการ

แผนขาดดลุ แผนเกนิดลุ แผนเกนิดลุ แผนเกนิดลุ -

วงเงนิที�ลงทนุ
ได(้รอ้ยละ
20%ของ
EBITDA)

950,251.36 -

งบลงทนุ (เงนิ
บํารงุ) เปรยีบ
เทยีบกบั
EBITDA
>20%

ไมเ่กนิ -

ทนุสํารอง
สทุธ ิ(Net
working
Capital) ณ 30
กนัยายน

12,799,316.90 16,775,382.04 22,367,176.05 - -

เงนิบํารงุคง
เหลอื ณ 30
กนัยายน

26,699,875.43 30,967,690.68 41,290,254.24 - -

หนี�สนิและ
ภาระผกูพัน ณ
30 กนัยายน

-18,882,510.97 -21,437,691.94 -28,583,589.25 - -

2. แผนจัดซื�อยา เวชภณัฑ ์วสัดกุารแพทย ์วสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย์
 มลูคา่การจดัซื�อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 6,994,784.50

วสัดเุภสชักรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 384,650.00

วสัดกุารแพทยท์ั�วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 2,151,647.26

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์(รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอื
ขา่ย)

3,000,000.00

วสัดเุอกซเรย ์(รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 0.00



วสัดทุนัตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 247,147.00

3. แผนจัดซื�อวสัดอุื�น
 มลูคา่การจดัซื�อปี 2565

วสัดสํุานักงาน 500,000.00

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 26,500.00

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 500,000.00

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 80,000.00

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 9,000.00

วสัดคุอมพวิเตอร์ 600,000.00

วสัดงุานบา้นงานครัว 1,300,000.00

วสัดบุรโิภค 510,000.00

วสัดเุครื�องแตง่กาย 200,000.00

วสัดกุอ่สรา้ง 80,000.00

วสัดอุื�น 50,000.00

คา่ครภุณัฑม์ลูคา่ตํ�ากวา่เกณฑ์ 410,000.00

4. แผนบรหิารจัดการเจา้หนี�
 จาํนวนเงนิ

รวมภาระหนี�สนิ ปี 2565

ประมาณการจา่ยชาํระหนี�ปี 2565 36,329,100.00

   เจา้หนี�การคา้ยา 6,000,000.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดเุภสชักรรม 300,000.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดกุารแพทยท์ั�วไป 2,000,000.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 2,000,000.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดเุอกซเรย์ 0.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดทุนัตกรรม 300,000.00

   เจา้หนี�ตามจา่ย 1,500,000.00

   คา่จา้งชั�วคราว/พกส./คา่จา้งเหมาบคุลากรอื�นคา้งจา่ย 3,463,100.00

   คา่ตอบแทนคา้งจา่ย 11,000,000.00

   คา่ใชจ้า่ยบคุลากรอื�นคา้งจา่ย 0.00

   เจา้หนี�คา่แรงอื�นคา้งจา่ย 0.00

   คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 1,700,000.00

�



   เจา้หนี�คา่ครภุณัฑ ์สิ�งกอ่สรา้งฯ 3,566,000.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดอุื�น 2,800,000.00

   เจา้หนี�อื�น 1,000,000.00

5. แผนบรหิารจัดการลกูหนี�
 จาํนวนเงนิ

รวมลกูหนี�ปี 2565

ประมาณการลกูหนี�ที�เรยีกเกบ็ไดปี้ 2565 47,340,000.00

   ลกูหนี� UC 34,000,000.00

   ลกูหนี� เบกิตน้สงักดั 0.00

   ลกูหนี� อปท 1,000,000.00

   ลกูหนี� กรมบญัชกีลาง 4,700,000.00

   ลกูหนี� ประกนัสงัคม 7,000,000.00

   ลกูหนี� แรงงานตา่งดา้ว 40,000.00

   ลกูหนี� อื�น ๆ 600,000.00

6. แผนการลงทนุเพิ�ม
 จาํนวนเงนิ

จัดซื�อ จัดหาดว้ยเงนิบํารงุของ รพ. ปี 2565 874,606.53

จัดซื�อ จัดหาดว้ยงบคา่เสื�อม UC ของ รพ. ปี 2565 2,291,393.47

จัดซื�อ จัดหาดว้ยเงนิงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565 1,200,000.00

จัดซื�อ จัดหาดว้ยเงนิบรจิาค ของ รพ. ปี 2565 0.00

จัดซื�อ จัดหาดว้ยเงนิบรจิาค ของ รพ.กอ่นปี 2565 0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.
 มลูคา่

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) 5,465,872.00

รายการอื�น 0.00

ยา 833,707.40

วสัดเุภสชักรรม 77,771.36

วสัดกุารแพทยท์ั�วไป 93,215.28

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 56,046.51

วสัดเุอกซเรย์ 0.00

วสัดทุนัตกรรม 675.00



วสัดอุื�น 111,640.00

งบคา่เสื�อม UC 261,800.00

นายธนวรรษ หาญสรุยิ ์
25 ตลุาคม พ.ศ.2564 10:27:39

นายวศิณุ วทิยาบํารงุ 
25 ตลุาคม พ.ศ.2564 12:45:55

นพ.ปราโมทย ์เสถยีรรัตน ์
30 ตลุาคม พ.ศ.2564 07:08:36

ระดบัหน่วยบรกิาร ระดบัสสจ. ระดบัเขต

(ผูจั้ดทํา) (ผูต้รวจสอบและอนุมตั)ิ (เห็นชอบ)



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........กลุ่มงานบริหารทั่วไป  .โรงพยาบาลกุดบาก................................................ 
วัน/เดือน/ปี : ..15 พฤศจิกายน 2564..............................................................................................  
หัวข้อ: .......แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2565......... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
...แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2565 
 Link  ภายนอก: ........ ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

พรพิพล รังสรรค์ 
(นางสาวพรพิมล แหลง่หลา้) (นายรังสรรค์  ดวงพุฒ) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564    

ต าแหน่ง นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

       วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

อภิชัย 
(นายอภชิัย  ทิพย์ค ามี) 

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                          วันที ่15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564       

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๘ ๔๐๒๑ ต่อ 101 - 102 

ที ่  สน ๐๐๓๒.301/     วันที ่  18 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง  การปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2563 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0032.005/2109 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2563 เรื่อง การปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งด าเนินการปรับแผน (Planfin) ปี 
2563 เพ่ือเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติแผนทางการเงิน และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขให้ความเห็นชอบ นั้น 

โรงพยาบาลกุดบาก ได้ปรับแผนการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2563 
ได้รับอนุมัติแผนทางการเงินเรียบร้อยแล้ว ระดับเขตเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่แผนผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลกุดบาก ต่อไป 
 
 

     
           (นางสาวพรพิมล  แหล่งหล้า) 

                    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 
 

อนุมัติ 
              
 
 

(นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 



 


