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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร ๐ ๔<£๖๑ ๖๐๔๐-๖
VI ศก.. ๐๐๓๒.๐๐๔/ ..................  .....วันที ่Jl.cj. ธันวาคม, ๒๔๖๔...........................
เรื่อง ขฅฅtjป้พแิผนรับ-จ่ายเงินบำ^ง ประจัาจงบประมาณ ๒๔๖๔ (ใรงพยาบาลศรีรัพนะ)......................
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา โรงพยาบาลศรีรัตนะ ขออน3ุJติแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๔๖๔
ระเบียบ/ข้อส่ังการที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ มีผลบังคับใช้วันที ่๒๐ เมษายน ๒๔๖๑ 

มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๔๖๒ ประกาศ ณ วันที ่๓ พฤษภาคม ๒๔๖๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ และฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท ี

๑๗ สิงหาคม ๒๔๖๔ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔
๓. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๗/ว ๔๐๒๗ ลงวันที ่๒๗ กันยายน 

๒๔๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin ๒๔๖๔) และแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการในสังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๔๖๔
๔. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๙๙๓/๒๔๖๓ สั่ง ณ วันท ี๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ 

เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุม้ติจ่ายเงินบริจาค

ข้อเท็จจริง

๑.กลุ่มงานประกันสุขภาพได้ตรวจสอบแผนรายรัย-รายจ่ายเงินบำรุง'1ของโรงพยาบ'1ลครีรตันะ แลว้ 
พบว่ามีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ รายละเอียด ดังนี

๑) เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ๓๓1๖๖๔,๓๒๑.๓๘ บาท
๒) หนี้สินและภาระผูกพัน ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ๒๖,๐๔๒,๐๖๗.๒๖ บาท /
๓) ประมาณการรายรับรวม ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ๒๔๔,๐๒๓,๙๑๒.๓๗ บาท เ '
๔) ประมาณการรายจ่ายรวม ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ๑๘๑,๓๒๖,๘๒๒.๐๙ บาท X
๔) สรุปประมาณการรายรับมากกว่ารายจ่าย (เกินดุล) ๖๒,๖๙๗,๐๙๐.๒๘ บาท
๖) แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ๑๖,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๗) ประมาณการเงินบำรุงคงเหลือ (ยังไม่หักหนี้สินและภาระผูกพัน) ๙๖,๓๖๑,๔๑๑.๖๖ บาท

ณ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔
๒.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีอำนาจอนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง หน่วยบริการในสังกัด 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ๓ ของระเบียบ/ข้อลังการทีเกียวข้อง 
และอยู่ภายใต้กรอบประมาณการรายได้และค่าใช้จำยที่สำนักง'1นบํลัคกระทรวงสาธารณส,ขก0าหนด

-๒-/ข้อพิจารณา.



-๖-
• /

ข้อพิจารณา
ซึ่งการอนุมัติแผนดังกล่าว เป็นการอนุมัติในหลักการเบ้ืองต้น การดำเนินงานตามแผนต่างๆ ใต้ถือ 

ปฎิบ้ติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งบ้ืให้มีผลบังดันใช้ดังแต่วันท ๑ ตุลาตม ๒<^๖๔ เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอ^มัติ

/5> -

(นางศคิธร ไชยสัจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขกาพ

ซี'ซ^.เร*

อนุมต 
ลงนามแล้ว

^KK\1
(นายทนง วีวิะแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขวังหวัดดํรีสะเกษ



/

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
{ะโรงพยาบาล ศรรีัตนร 

อำ๓อ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ

ลงชื่อ..................................... ผู้ขออนุรรติแผน

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ลงช่ือ....................................... ผู้เห็นชอบแผน

(...........................................)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมฮบหมาย

ลงชจ่^^...... .................................. ผ้อนุมัต

(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุ'ยจังหวัดศรีสะเกษ

วันที.่............................. . ...



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงพยาบาล..ศรีรัตนะ..จังหวัดศรีสะเทษ 

แผนรับ - จ่ายเงินบำรุง

หน่วย ะ บาท

รายการ ข้อมูลย้อนหสัง 3 ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 แผนปี 2565

เยรบ
----- ^TCT"
รา นรบซากการดาเนนงาน

รา!3รํปจากการให้บริการ
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหบ้า UC 55,202,557.17 67,507,919.44 80,809,027.67 120,467,587.25
รายรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหบ้า UC งบลงV,น 4,505,033.63 2,886,633.72 3,018,154.49 3,924,682.51
รายรับจากระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) 374,950.00 423,050.00 567,900.00 572,900.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัณูขีกลาง 10,801,627.38 12,002,868.14 10,153,457.22 h 13,590,227.04
รายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด 33,996.25 9,800.00 41,569.00 51,569.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลเบิกจากอปท. 2,986,194.00 3,019,900.12 3,347,528.27 5,187,612.45
รายรับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม 1,528,989.16 2,733,137.20 11,427,972.09 20,090,708.12
รายรับค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว 3,058.75 960.00 5,688.00 44,320.00
รายรับค่ารักษาพยาบาลและการบริการอน 5,579,150.88 7,835,163.82 6,386,835.43 / 78,726,835.43
รายรับจากการไห้บริการคลินิกพิเศษเร3พาะทางนอกเาลาราชการหน่วยบริการ

0.00
พJ ริบอนจากการดาเนนงาน 1 ~ . 1

รายรับจากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเหค
0.00

รายรับเงินอุดหนุน 0.00

รๅ
PC&.



รายการ ขอมูลย้อนหลัง 3 บี้งบประมาณ

RK

2562 2563 2564 แผนป ี2565
รายร้บดอกเบ้ียเงินฝาก 176,696.02 158,311.98 129,734.57 200,000.00
รา ยร้ใ.เอ็น ๆ

รายรับจากการบริจาค
9/ <=J ------------------------------ --- ------------ ---

34,857.00 211,370.50 1,161,912.63 0.00
รายรับอิน 2,453,583.09 5,689,062.21 831,086.00 1,167,470.57

^ ' รวมราธรํบ 83,680,693.33 102,478,177.13 117,880,865.37
—

244,02^912.37-M เยจ่าย

รา บจ่ายบุคลากร

คำจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานกระทรวง 10,933,671.50 11,275,966.00 10,787,523.50 11,075,907.26
คำล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน 8,812,289.00 9,049,795.00 9,479,639.00 11,860,899.00
ค่าตอบแทนการปฏิบตงานเวรผลัดบ่ายหรีฐผลัดดึกข0งพยาบาล 918,780.00 891,890.00 950,510.00 950,510.00

ค่าตอบแทนเงินเพิมพิเศษไม่ทำเวชปฏิบ้ธิส่วนคัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน 815,000.00 715,000.00 800,000.๓ 966,000.00
ค่าตอบแทนเบยเลยงเหมาจ่าย (ฉ.11) 5,031,500.00 5,290,700.00 5,647,600.00 6,368,000.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตงาน (Q.12) 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินเพิ่ม (พ.ต.ส) 1,900,912.00 2,260,497.00 2,145,500.00 2,145,500.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทปฏีบดงานในคลินิกพิเศษเฎ'Mาะทางนอกเวลา■ราชกา•5 (SMC) 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,226,829.67 2,625,233.24 2,683,527.63 3,374,888.70



-3-
รายการ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ

2562 2563 2564 แผนป ี2565
รา ยจ่ายจากการดำณินงาน

ค่ายา 13,526,676.95 13,873,546.17 22,783,244.00 26,818,177.11
ค่าวัสดทุางการแพทย ์/ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์/ วัสดุทันตกรรม 9,725,522.16 8,331,105.45 22,569,348.39 48,630,152.50
ค่าวัสดุอ่ืน 4,584,783.68 4,485,907.78 4,684,783.68 5,756,897.00
ค่าสาธารณูปโภค 3,051,262.11 2,992,892.78 2,992,994.06 3,207,994.06
ค่าตอบแทนอื่น 31,200.00 0.00 456,000.00 50,000.00
ค่าใชส้อย 12,482,952.25 17,034,974.10 20,829,355.16 20,118,701.12

ค่า

ค่า

ครุภัณฑ์ 3,983,344.90 6,689,933.05 8,598,855.00 6,202,000.00
ที่ดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

รา*พ่ายอน ๆ 6,120,646.71 8,278,990.00 9,837,839.89 23,801,195.34
84,145,370.93 1 93,796,430.57 125,246,720.31 181,326,822.09 „

รายรับสูง(ตากว่า)รายจ่ายสุทธิ (464,677.60) 8,681,746.56 (7,365,854.94) 62,697,090.28 „
บวกเงินคงเหลือสะสมยกมา 32,517,100.98 32,000,263.42 40,681,754.14 33,664321.38

เงินคงเหลือทั้งสิน(1) 32,000,263.42 40,681,754.14 33,664,321.38 ^ 96,361,411.66 ^
ทักเงินกองทุนรอการจัดสรร(4) 8,064,123.72 10,189,319.61 9,198,755.72 9,198,755.72

หักภาระผูกพัน(ร) 15,852,954.58 13,872,433.87 26,042,067.26 26,042,067.26
เงินคงเหลือหลังหักดามข้อ (4)และช้อ(ร) 8,083,185.12 16,620,000.66 3,904,709.27 61,120,588.68

เ1พ; fylf*



รายการ ข้อมลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ
แผนปี 25652562 2563 2564

เง!<คงเหล
นจริ

อทงสน ประกอบด้วย
---------------------------- ----------------------------------------- -------------[ 0.00 um

เงนผากคลง 2,000,000.00 1,964,325.47 1964325.47 1,964,325.47
เง!ฒากธนาคาร

ประเภทประจำ 0.00 0.00 0.00 0.00
ประเภทออมทรัพย์ 30,000,253.42 38,717,428.67 31697595.91 94,397,086.19ประ๓ทกระแสรายวัน 10.00 0.00 2,400.00 0.00
รวมเงินคงเหลือท้งสิน(2) 32,000,263.42 40,681,754.14 33,664,321.38 ^ 96,361,411.6^

หมายเหต 1. รายงานการรบ - จายเงนบารุง เป็นข้อมูลทีแสดงเงินสดรับและเงินสตจ่ายขิากกิสูทรรมดำเนินงานด่าง ^
2. เงินคงเหลีอทังสิน (1) ต้องเท่ากับยอดรวมเงินคงเหลือทังสิน (2)
3. เงนคงเหลอ'หงสินปีงบประมา{น 2564 (3) ต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือสะสมยกนาในปิงบปรู"นาญ 2565 (3)
4. เงินกองทุน UC , กองทุนแรงงานต่างด้าว และกองทุนประกันสังคม ฯลๆ ทีรับไว้เพีอรอขัดสรรไห้กับบุคคลอิน หรือหน่วยงานอิน
5. ภาระผูกพัน(5) ในรายงานการขับ- จ>ยเงินบำรุงต้องเท่ากับรวมภาระผูกพันทังสิน(5) ในรายละเอยดภาระผูกพันของหน่วยงาน

(ลงชีอ)....r๘]... พ^๘..๘........ผ้เสนอขออบุม้ติ
(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

(ลงช0ี)........ .๘.......ผู้เห็นชอบ
(.................1)

รองนพ.สสจ.หรือผู้ทีได้รับมถบหมาย

<^พ(ลงชีอ)๘.....๘๘๘๘๘.๘.....ผู้อนุม้ติ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขขังหวัดศรีสะเกษ



รายละเอียดแนบ 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

โรงพยาบาล ศรีรัดนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายละเอียดเงินกองทุนรอการจัดสรร 

สินสุด ณ วันทื ่30 กันยายน พ.ศ 2564
รายการ จำนวนเงิน

เงินรอการจัดสรร 1

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหนัารอการจัดสรร 9,198,755.72
เงินกองทุบประกับสังคมรอการจัดสรร 0.00
เงินกองทุนแรงงานต่างด้าวรอการจัดสรร 0.00

รวมเงินลงทุนรอการจัดสรรทังสิน (4) 9,198,755.72

ผู้เสนอแผน

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

หัวพ้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผ้เห็นชอบ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสรเกษ 

โรงพยาบาล ศรีรัดนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
รายละเอียดภาระผูกพันของหน่วยงาน

รายละเอียดนนบ 2

รายการ จำนวนเงิน

ภาระผูกพันของหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรค้างจ่าย

ค่าช้างลูกจ้างช้วคราว / พนักงานกระทรวง 0.00
ค่าล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน 0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรผลัดบ่ายหรือผลัดดึก'1)ฐงพยาบาล 0.00
ค่าตอบแทนเงินเพิมพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน รพ.เอกชน 0.00
ค่าตอบแทนเบึยเลึยงเหมาจ่าย (ช.11) 0.00
ค่าตอบแทนตามผลการปฏีบํดิงาน (ช.12) 0.00
เงินเพิม (พ.ต.ส) 0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปฏิบ้ดิงานในคลินิกพิเศษเชพารทางนอกเวลาราชการ (SMC) 0.00
เงินค่าใช้จ่ายบุคลากรอีน 0.00

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานค้างจ่าย

ค่ายา 3,840,269.95
ค่าวัสดุทางการแพทย์ / วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์/ วัสดุทันดกรรม 11,541,522.30
ค่าวัสดุอีน 1,121,664.23
ค่าสาธารณูปโภค 0.00
ค่าตอบแทนอีน 0.00
ค่าใช้สอย 8,882,610.78

ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย 158,000.00
ค่าหีดินและสิงก่อสรัางค้างจ่าย 498,000.00
รายจ่ายอีบค้างจ่าย 0.00

รวมภาระผูกพัน(ร) 26,042,067.26



แผนเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล

1

รายการฺ

ลูกหน้ีค่า

รักษาพยาบาล-สุทธิ 30

กย.64

ประมาณการลูกหนี้ค่า 

รักษาพยาบาล ช ิ2565

(คามราคา Charge)

รวมประมาณการ 

ลูกหนี้ค่ารักษาพทบาตช ิ

2565

ประมาณการลูกหนี้ค่า 

รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได้ 

โนช ิ2565

ส่วนค่างที่คา (สูง) 1 
กวำค่ารักษาพยาบาล

ประมาณการ 
ด้คหนี้สูญ

สูทหน้ีคงเหแ฿jhไปชิ 

2566

ลูกหนี ้UC 11,613,082.85 90,969,272.10 102,582,354.95 94,969,272.10 -25,935,382.01 102,582,354.95
ลูกหนี้ เบิกต้นสงกด 0.00 81,569.00 81,569.00 51,569.00 81,569.00
ลูกหน้ี อปท 1,131,235.22 4,087,612.45 5,218,847.67 5,187,612.45 -15,084.18 5,218,847.67
ลูกหน้ี กรมบญช์กลาง 1,225,880.41 14,090,227.04 15,316,107.45 13,590,227.04 63,230.18 15,316,107.45
ลูกหน้ี ประกันสังคม 8,574,313.71 15,580,834.67 24,155,148.38 19,980,834.67 -362,754.03 24,155,148.38
ลูกหน้ี แรงงานต่างด้าว 0.00 44,320.00 44,320.00 44,320.00 -38,632.00 44,320.00
ลูกหน้ี อื่น ๆ 547,385.22 100,525,292.71 101,072,677.93 78,725,292.71 101,072,677.93

รวม 23,091,897.41 225,379,127.97 248.471,025.38 212,549,127.97 -26,288,622.04 0.00 248,471.025.38

ผู้แสนอ
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้เห็นชอบ
(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๔ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

วัน/เดือน/ปี : ๑๐ ธันวาคม ๒<£๖๔
หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตาม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

Link ภายนอก: www.Sirattanahospitalgo.th 
หมายเหต ุ:.......................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
จินตนา เทียนทอง 

นางสาวจินตนา เทียนทอง 

เจ้าพนักงานธุรการ
วันที ่๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง 
พลรัตน์ดา ดลสุข 

นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 
วันที ่๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ผู้รับผิดขอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พันฐิดา สายทอง 
นางพันเดา สายทอง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันท่ี ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

http://www.Sirattanahospitalgo.th

