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1.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
เงนิสด 0.00 0.00% 
เงนิฝากคลงั - หน่วยเบกิจา่ย 33,935,709.75 2.58% 
เงนิฝากธนาคาร -  ในงบประมาณ 0.00 0.00% 
เงนิฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ กระแสรายวนั 113,005.00 0.01% 
เงนิฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน 0.00 0.00% 
เงนิฝากธนาคาร - นอกงบประมาณทีม่วีัตถปุระสงคเ์ฉพาะกระแสรายวนั 0.00 0.00% 
เงนิฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ออมทรัพย ์ 78,995,775.64 6.01% 
เงนิฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย ์ 35,442,258.76 2.69% 
เงนิฝากธนาคาร - นอกงบประมาณทีม่วีัตถปุระสงคเ์ฉพาะออมทรัพย ์ 54,219,140.33 4.12% 
เงนิฝากธนาคาร - นอกงบประมาณทีม่วีัตถปุระสงคเ์ฉพาะออมทรัพย ์(เงนิบรจิาค) 19,256,931.81 1.46% 
 1.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 221,962,821.29 16.87% 
1.1.2 ลกูหนีห้มนุเวยีนและรายไดค้า้งรับ 
ลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ 222,935.00 0.02% 
ลกูหนีเ้งนิยมื - เงนิบํารุง 10,800.00 0.00% 
ลกูหนีเ้งนิยมืในงบประมาณ 0.00 0.00% 
ลกูหนีเ้งนิยมื - เงนิศนูยแ์พทยฯ์ 64,440.00 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - เบกิตน้สงักดั OP 8,272.00 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - คนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว IP 0.00 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - คนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว OP นอก CUP 87.25 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - คนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว IP นอก CUP 41,713.25 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP ใน CUP 0.00 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP นอก CUP 232,925.00 0.02% 
ลกูหนีค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ- เบกิจากสว่นกลาง IP 232,880.50 0.02% 
ลกูหนีค้า่ตรวจสขุภาพบคุคลภายนอก 98,995.00 0.01% 
ลกูหนีค้า่รักษา - ชาํระเงนิ OP 26,485.00 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - ชาํระเงนิ IP 6,116,519.21 0.46% 
ลกูหนีค้า่รักษา - เบกิตน้สงักดั IP 3,703,554.01 0.28% 
ลกูหนีค้า่รักษา UC - OP นอกสงักัด สธ. 49,035.00 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - พรบ.รถ OP 35,720.25 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - พรบ.รถ IP 2,996,224.75 0.23% 
ลกูหนีค้า่รักษา - เบกิจา่ยตรง อปท. OP 8,391,357.00 0.64% 
ลกูหนีค้า่รักษา - คนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว OP 0.00 0.00% 
รายไดค้า้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ 288,847.01 0.02% 
ลกูหนีค้า่รักษา - เบกิจา่ยตรง อปท. IP 4,147,988.46 0.32% 
รายไดค้า้งรับสว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ IP - Non UC 1,138,841.00 0.09% 
รายไดค้า้งรับสว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ OP - UC  1,529,023.98 0.12% 
รายไดค้า้งรับสว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ IP - UC 5,689,824.52 0.43% 
ลกูหนีค้า่รักษา - เบกิจา่ยตรง อปท.รูปแบบพเิศษ OP 1,165,221.25 0.09% 
ลกูหนีค้า่รักษา UC - OP นอก CUP (ในจังหวดัสงักดั สธ.) 20,641,706.67 1.57% 
ลกูหนีค้า่รักษา - เบกิจา่ยตรงอปท.รูปแบบพเิศษ IP 328,628.50 0.02% 
ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจหน่วยงานภาครัฐ 4,466,964.50 0.34% 
ลกูหนีค้า่ตรวจสขุภาพหน่วยงานภาครัฐ 33,130.00 0.00% 
ลกูหนี ้- ระบบปฏบิตักิารฉุกเฉนิ 336,800.00 0.03% 
ลกูหนีค้า่รักษา UC- OP ใน CUP 0.00 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา - เบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง IP 12,312,743.03 0.94% 
ลกูหนีค้า่รักษา UC - IP  52,536,986.15 3.99% 
ลกูหนีค้า่รักษาดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (P&P)  0.00 0.00% 
ลกูหนีค้า่รักษา UC - OP บรกิารเฉพาะ (CR) 5,449,779.43 0.41% 
ลกูหนีค้า่รักษา UC - IP  บรกิารเฉพาะ (CR) 127,000.00 0.01% 
ลกูหนีค้า่รักษา OP - Refer 3,019,752.25 0.23% 
ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม - คา่ใชจ้่ายสงู IP 409,151.00 0.03% 
ลกูหนีค้า่บรกิารสาธารณสขุสําหรับโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา - IP จาก     สปสช. 59,397,976.17 4.52% 
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ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม OP -เครอืขา่ย 12,223,687.93 0.93% 
ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม IP - เครอืขา่ย 12,981,052.44 0.99% 
ลกูหนีค้า่รักษา - เบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง OP 28,119,309.82 2.14% 
ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม OP - นอกเครอืขา่ย สงักดั สป.สธ. 75,545.25 0.01% 
ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม IP - นอกเครอืขา่ย สงักดั สป.สธ. 3,590,210.25 0.27% 
ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม - กองทนุทดแทน 804,341.03 0.06% 
ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม 72 ชัว่โมงแรก 1,246,282.25 0.09% 
ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม - คา่ใชจ้่ายสงู/อบุัตเิหต/ุฉุกเฉนิ OP 77,185.00 0.01% 
ลกูหนีค้า่บรกิารสาธารณสขุสําหรับโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา - OP จาก     สปสช. 2,112,170.00 0.16% 
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนี้คา่รักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวดั) -619,251.20 -0.05% 
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนี้คา่รักษาชาํระเงนิ IP -489,321.54 -0.04% 
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนี้คา่สิง่สง่ตรวจหน่วยงานภาครัฐ -178,678.58 -0.01% 
คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนี้คา่รักษาชาํระเงนิ OP -2,118.80 0.00% 
 1.1.2 ลกูหนีห้มนุเวยีนและรายไดค้า้งรับ 255,192,720.99 19.40% 
1.1.5 สนิคา้และวสัดคุงเหลอื 
วสัดอุืน่ 0.00 0.00% 
วสัดกุอ่สรา้ง 286,426.22 0.02% 
วสัดงุานบา้นงานครัว 2,126,674.99 0.16% 
วสัดคุอมพวิเตอร ์ 904,849.95 0.07% 
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 71,154.00 0.01% 
วสัดสุาํนักงาน 823,238.25 0.06% 
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00 0.00% 
วสัดบุรโิภค 3,245,237.35 0.25% 
วสัดทุนัตกรรม 872,237.97 0.07% 
วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์ 2,351,550.82 0.18% 
วสัดกุารแพทยท์ัว่ไป 44,079,552.33 3.35% 
วสัดเุภสชักรรม 996,026.11 0.08% 
ยา 41,267,167.81 3.14% 
วสัดเุครือ่งแตง่กาย 798,085.00 0.06% 
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ 213,404.80 0.02% 
 1.1.5 สนิคา้และวสัดคุงเหลอื 98,035,605.60 7.45% 
 สนิทรัพยห์มนุเวยีน 575,191,147.88 43.72% 
1.2.3 ทีด่นิ 
ทีด่นิราชพัสดรุอโอน 2,625,000.00 0.20% 
 1.2.3 ทีด่นิ 2,625,000.00 0.20% 
1.2.4 อาคาร 
อาคารเพือ่การพักอาศัย 123,801,990.00 9.41% 
คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารเพือ่การพักอาศยั -63,012,320.82 -4.79% 
อาคารสํานักงาน 745,267,919.69 56.65% 
คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารสํานักงาน -333,716,231.93 -25.37% 
อาคารเพือ่ประโยชนอ์ืน่ 25,173,317.51 1.91% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-อาคารเพือ่ประโยชน์อืน่ -12,650,120.94 -0.96% 
ระบบบําบดัน้ําเสยี 18,936,250.00 1.44% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ระบบบําบัดน้ําเสยี -17,190,497.49 -1.31% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ระบบประปา -4,111,273.84 -0.31% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ระบบถนนภายใน -449,654.85 -0.03% 
ระบบประปา 4,915,230.00 0.37% 
สิง่ปลกูสรา้ง 944,240.00 0.07% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-สิง่ปลกูสรา้ง -763,300.65 -0.06% 
ระบบถนนภายใน 600,000.00 0.05% 
คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารสาํนักงาน-Interface -2,216,595.87 -0.17% 
คา่เสือ่มราคาสะสมสิง่ปลกูสรา้ง -Interface -404,800.41 -0.03% 
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คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารเพือ่การพักอาศยั - Interface -3,032,613.41 -0.23% 
สิง่ปลกูสรา้ง-Interface 1,310,000.00 0.10% 
อาคารสํานักงาน-Interface 11,500,000.00 0.87% 
อาคารเพือ่การพักอาศัย-Interface 4,415,200.00 0.34% 
 1.2.4 อาคาร 499,316,736.99 37.96% 
1.2.5 ครุภัณฑ ์
คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑส์ํานักงาน -39,212,335.99 -2.98% 
ครุภัณฑส์าํนักงาน 39,045,258.20 2.97% 
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 19,554,955.00 1.49% 
คา่เสือ่มราคาสะสม -ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ -18,280,443.36 -1.39% 
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 7,470,888.76 0.57% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ -7,468,003.92 -0.57% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -4,924,493.16 -0.37% 
ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 4,544,652.01 0.35% 
ครุภัณฑก์ารเกษตร 577,241.99 0.04% 
คา่เสือ่มราคาสะสม -ครุภัณฑก์ารเกษตร -546,522.91 -0.04% 
ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์ 457,924,117.82 34.81% 
คา่เสือ่มราคาสะสม -ครุภัณฑว์ทิยา ศาสตรแ์ละการแพทย ์ -414,718,464.81 -31.53% 
ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ 16,742,822.52 1.27% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ -17,778,784.07 -1.35% 
ครุภัณฑก์ารศกึษา  7,524,340.00 0.57% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑก์ารศกึษา   -5,237,908.22 -0.40% 
ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว 6,112,989.10 0.46% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว -6,405,599.41 -0.49% 
คา่เสือ่มราคาสะสม-ครุภัณฑด์นตร ี -1,822.83 0.00% 
ครุภัณฑด์นตร ี 5,100.00 0.00% 
ครุภัณฑอ์ืน่ 141,800.00 0.01% 
คา่เสือ่มราคาสะสม- ครุภัณฑอ์ืน่ -141,793.00 -0.01% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑส์าํนักงาน-Interface -7,807,894.34 -0.59% 
ครุภัณฑอ์ืน่-Interface 2,552,888.00 0.19% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑอ์ืน่-Interface -3,525,993.34 -0.27% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑง์านบา้นงานครัว-Interface -16,948,036.34 -1.29% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑค์อมพวิเตอร-์Interface -18,903,522.70 -1.44% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย-์Interface -369,834,996.56 -28.11% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑก์อ่สรา้ง-Interface -287,501.10 -0.02% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑก์ารเกษตร-Interface -681,837.11 -0.05% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่-Interface -5,254,955.62 -0.40% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ-Interface -4,294,880.84 -0.33% 
ครุภัณฑส์าํนักงาน-Interface  16,990,015.75 1.29% 
ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว-Interface  17,138,345.01 1.30% 
ครุภัณฑค์อมพวิเตอร-์Interface 22,778,119.87 1.73% 
ครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย-์Interface   504,485,654.29 38.35% 
ครุภัณฑก์อ่สรา้ง-Interface  1,284,722.50 0.10% 
ครุภัณฑก์ารเกษตร-Interface  1,072,309.01 0.08% 
ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่-Interface  7,710,100.01 0.59% 
ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย-ุInterface 4,716,465.00 0.36% 
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่-Interface  16,464,000.00 1.25% 
คา่เสือ่มราคาสะสมครภุัณฑย์านพาหนะและขนสง่-Interface -16,432,122.13 -1.25% 
 1.2.5 ครุภัณฑ ์ 196,148,873.08 14.91% 
1.2.7 งานระหวา่งกอ่สรา้ง 
งานระหวา่งกอ่สรา้ง 42,211,616.00 3.21% 
 1.2.7 งานระหวา่งกอ่สรา้ง 42,211,616.00 3.21% 
 สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 740,302,226.07 56.28% 
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2.1.1 เจา้หนีร้ะยะสัน้ 
เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก-ยา(กรมบญัชกีลางจ่ายตรงผูข้าย) 82,108,114.70 6.24% 
เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก - วสัดทุนัตกรรม (กรมบญัชกีลางจา่ยตรง   ผูข้าย) 798,690.15 0.06% 
เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก - วสัดเุภสชักรรม (กรมบัญชกีลางจา่ยตรง  ผูข้าย) 758,820.28 0.06% 
เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก - อืน่ ๆ (กรมบญัชกีลางจ่ายตรงผูข้าย) 19,910,759.18 1.51% 
เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก-วสัดอุืน่(กรมบัญชกีลางจ่ายตรงผูข้าย) 8,193,648.39 0.62% 
เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก -วสัดกุารแพทยท์ัว่ไป (กรมบัญชกีลางจา่ยตรงผูข้าย) 30,222,171.60 2.30% 
เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก - วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์ 14,987,786.60 1.14% 
เจา้หนีค้า่รักษา OP-UC นอก CUP (ในจังหวดัสงักัด สธ.) 35,278.77 0.00% 
เจา้หนีค้า่รักษาพยาบาล-ประกันสงัคม 1,337,366.94 0.10% 
เจา้หนี-้คา่ตรวจเอกซเรย ์(X-Ray) 0.00 0.00% 
เจา้หนีค้า่รักษา OP-UC นอก CUP (ตา่งจังหวดัสงักัด สธ.)  32,800.00 0.00% 
เจา้หนีค้า่รักษา -แรงงานตา่งดา้ว ในสงักดั สธ. 666.00 0.00% 
เจา้หนี-้ เงนิบรจิาค 1,907,831.00 0.15% 
เจา้หนีค้า่วัสด/ุอปุกรณ/์น้ํายา หน่วยงานภาครัฐ 25,800.00 0.00% 
เจา้หนี-้วสัดเุภสชักรรม 19,770.26 0.00% 
เจา้หนี ้- ครุภัณฑ ์ 1,420,160.00 0.11% 
เจา้หนี ้- อืน่ 367,163.38 0.03% 
เจา้หนี ้- วสัดอุืน่ 441,160.46 0.03% 
เจา้หนี ้- วสัดกุารแพทยท์ัว่ไป 5,760.00 0.00% 
เจา้หนี-้ยา 556,796.00 0.04% 
เจา้หนีค้า่รักษา OP-UC นอกสงักดั สป.สธ. 700.00 0.00% 
เจา้หนี-้คา่จา้งเหมาตรวจหอ้งปฏบิตักิาร (LAB) 1,235,548.00 0.09% 
 2.1.1 เจา้หนีร้ะยะสัน้ 164,366,791.71 12.49% 
2.1.2 คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 
คา่ตอบแทนในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที ่(สนับสนุน) คา้งจ่าย 1,872,794.00 0.14% 
คา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิานคา้งจ่าย 21,145,748.48 1.61% 
คา่ตอบแทนในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที ่(บรกิาร) คา้งจา่ย 8,272,150.00 0.63% 
ใบสาํคญัคา้งจา่ย 288,847.01 0.02% 
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยรอนําสง่ - ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภงด 1 1,840.00 0.00% 
คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 3,085,833.86 0.23% 
คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษไมทํ่าเวชปฏบิตัฯิลฯ(บรกิาร) คา้งจ่าย 960,000.00 0.07% 
 2.1.2 คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 35,627,213.35 2.71% 
2.1.3 รายไดรั้บลว่งหนา้ 
รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้วรับลว่งหนา้ 146,727.91 0.01% 
 2.1.3 รายไดรั้บลว่งหนา้ 146,727.91 0.01% 
2.1.4 รายไดแ้ผน่ดนิรอนําสง่คลงั 
รายไดแ้ผน่ดนิอืน่รอนําสง่คลงั-หน่วยเบกิจา่ย 392,491.89 0.03% 
 2.1.4 รายไดแ้ผน่ดนิรอนําสง่คลงั 392,491.89 0.03% 
2.1.6 เงนิรับฝากระยะสัน้  
เงนิรับฝากหักจากเงนิเดอืน 0.00 0.00% 
เงนิรับฝากกองทนุแรงงานตา่งดา้ว-P&P 783,538.65 0.06% 
เงนิรับฝากกองทนุแรงงานตา่งดา้ว-คา่ใชจ้่ายสงู 408,102.86 0.03% 
เงนิรับฝากกองทนุแรงงานตา่งดา้ว-คา่บรหิารจัดการ 6,972,890.71 0.53% 
เงนิรับฝากคา่บรหิารจัดการประกนัสงัคม 1,865,892.39 0.14% 
เงนิกองทนุประกนัสงัคม 24,831,415.14 1.89% 
เงนิรับฝากกองทนุ UC วสัด ุ 0.00 0.00% 
เงนิสมทบประกนัสงัคมสว่นของลกูจา้ง  (เงนินอกงบประมาณ) 0.00 0.00% 
ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่่ายรอนําสง่ 27,172.79 0.00% 
เงนิรับฝากอืน่(หมนุเวยีน) 33,892,957.67 2.58% 
เงนิรับฝากกองทนุ UC  488,597.90 0.04% 
เงนิประกนัอืน่ - เงนิมัดจําประกนัสญัญา 5,792,076.59 0.44% 
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เงนิประกนัอืน่ - เงนิประกนัซอง 540,000.00 0.04% 
 2.1.6 เงนิรับฝากระยะสัน้  75,602,644.70 5.75% 
 หนีส้นิหมนุเวยีน 276,135,869.56 20.99% 
รายไดส้งู/(ตํา่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสทุธ ิ
รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง OP 214,901,420.90 16.34% 
คา่ใชจ้่ายอืน่-เงนินอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. -2,773,876.08 -0.21% 
รายไดค้า่รักษา UC -OP  ใน CUP 161,874,223.26 12.31% 
รายไดค้า่รักษา UC-IP   513,836,073.44 39.06% 
รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- อปท.รูปแบบพเิศษ IP 1,586,985.25 0.12% 
รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง - อปท.รูปแบบพเิศษ OP 1,925,580.00 0.15% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง -    อปท. 2,630,304.62 0.20% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง -    อปท. -1,977,213.27 -0.15% 
รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง-อปท. IP 15,816,253.53 1.20% 
รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- อปท. OP 25,469,219.50 1.94% 
รายไดค้า่รักษา พรบ.รถ IP 21,160,199.55 1.61% 
รายไดค้า่รักษา พรบ.รถ OP 183,520.75 0.01% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง 31,848,246.36 2.42% 
รายไดค้า่ธรรมเนยีมการบรกิารอืน่ 1,000.00 0.00% 
รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง IP 138,087,418.13 10.50% 
รายไดค้า่รักษาชาํระเงนิ IP 34,176,839.70 2.60% 
รายไดค้า่รักษาชาํระเงนิ OP 30,862,550.49 2.35% 
รายไดค้า่รักษาเบกิตน้สงักดั IP 11,327,045.88 0.86% 
รายไดค้า่รักษาเบกิตน้สงักดั OP 13,082.50 0.00% 
รายไดส้นับสนุนยาและอืน่ ๆ  34,886,804.26 2.65% 
รายไดจ้ากระบบปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ (EMS) 1,238,800.00 0.09% 
รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ-หน่วยงานภาครัฐ 331,175.00 0.03% 
รายไดค้า่สิง่สง่ตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ 3,217,625.00 0.24% 
รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ - บคุคลภายนอก 881,465.00 0.07% 
รายไดเ้งนิเหลอืจา่ยปีเกา่ 250.00 0.00% 
รายไดค้า่เชา่อสงัหารมิทรัพยจ์ากบคุคลภายนอก 9,000.00 0.00% 
รายไดค้า่รักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวดั 126,437,430.16 9.61% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรงกรมบญัชกีลาง -23,303,399.25 -1.77% 
คา่ไฟฟ้า -31,540,016.41 -2.40% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง  -357,317.30 -0.03% 
คา่จา้งเหมาบํารุงรักษาดแูลลฟิท ์ -554,786.50 -0.04% 
คา่จา้งเหมาบํารุงรักษาครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์ -6,959,285.86 -0.53% 
คา่จา้งเหมาบํารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ -499,550.00 -0.04% 
คา่เชือ้เพลงิ -7,739,378.05 -0.59% 
คา่จา้งเหมาทําความสะอาด -2,396,553.24 -0.18% 
คา่จา้งเหมารถ -8,500.00 0.00% 
คา่จา้งเหมากําจัดขยะตดิเชือ้ -1,590,242.00 -0.12% 
คา่จา้งเหมาบรกิารทางการแพทย ์ -856,840.00 -0.07% 
คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่(สนับสนุน) -7,042,939.48 -0.54% 
คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร (Lab) -22,471,301.21 -1.71% 
คา่ซอ่มแซมครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ -3,600.00 0.00% 
คา่ธรรมเนยีมธนาคาร -767.00 0.00% 
คา่ซอ่มแซมครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์ -4,489,563.55 -0.34% 
คา่น้ําประปาและน้ําบาดาล -1,129,256.60 -0.09% 
คา่โทรศพัท ์ -461,875.28 -0.04% 
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม -980,526.05 -0.07% 
คา่ไปรษณียแ์ละขนสง่ -282,525.10 -0.02% 
คา่จา้งทีป่รกึษา -45,000.00 0.00% 
คา่เบีย้ประกนัภัย -236,199.04 -0.02% 
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ยาใชไ้ป -376,771,225.96 -28.64% 
วสัดเุภสชักรรมใชไ้ป -3,324,488.10 -0.25% 
วสัดทุางการแพทยท์ั่วไปใชไ้ป -154,251,002.69 -11.73% 
วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทยใ์ชไ้ป -51,281,581.61 -3.90% 
วสัดบุรโิภคใชไ้ป -12,133,042.47 -0.92% 
คา่จา้งตรวจเอ็กซเรย ์(X-Ray) -32,405,741.00 -2.46% 
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ใชไ้ป -32,100.00 0.00% 
คา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน (สนับสนุน) - เงนิงบประมาณ P4P -47,081.76 0.00% 
คา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน (บรกิาร) - เงนินอกงบประมาณ P4P -54,517,582.58 -4.14% 
คา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน (สนับสนุน)  - เงนินอกงบประมาณ P4P -1,400,001.05 -0.11% 
เงนิสมทบกองทนุทดแทน - เงนิงบประมาณ -18,240.00 0.00% 
เงนิสมทบกองทนุทดแทน-เงนินอกงบประมาณ -209,878.00 -0.02% 
เงนิชว่ยการศกึษาบตุร -2,491,900.00 -0.19% 
เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะหข์า้ราชการ -3,227,846.30 -0.25% 
คา่ใชจ้่ายทนุการศกึษา-ในประเทศ -3,570,000.00 -0.27% 
คา่ใชจ้่ายดา้นการฝึกอบรม - ในประเทศ (เงนินอกงบประมาณ) -2,925,093.94 -0.22% 
คา่เบีย้เลีย้ง-ในประเทศ (เงนินอกงบประมาณ) -7,170.00 0.00% 
คา่ทีพั่ก-ในประเทศ (เงนินอกงบประมาณ) -8,200.00 0.00% 
คา่ซอ่มแซมครุภัณฑอ์ืน่ -795,839.31 -0.06% 
วสัดสุาํนักงานใชไ้ป -4,829,202.21 -0.37% 
คา่ครุภัณฑม์ลูคา่ตํา่กวา่เกณฑ/์คา่จัดหาสนิทรัพยม์ลูคา่ตํา่กวา่เกณฑ ์ -3,291,259.00 -0.25% 
วสัดไุฟฟ้าและวทิยใุชไ้ป -1,031,672.10 -0.08% 
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ใชไ้ป -480,514.74 -0.04% 
วสัดคุอมพวิเตอรใ์ชไ้ป -1,959,909.54 -0.15% 
วสัดงุานบา้นงานครัวใชไ้ป -8,297,971.56 -0.63% 
วสัดกุอ่สรา้งใชไ้ป -1,055,334.94 -0.08% 
วสัดอุืน่ใชไ้ป -86,023.00 -0.01% 
คา่ซอ่มแซมอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง -6,888,122.99 -0.52% 
คา่ซอ่มแซมครุภัณฑส์าํนักงาน -913,375.50 -0.07% 
คา่ซอ่มแซมครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ -414,684.47 -0.03% 
คา่ซอ่มแซมครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ -35,317.00 0.00% 
คา่ซอ่มแซมครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -25,140.00 0.00% 
คา่ใชจ้่ายเดนิทางอืน่ -ในประเทศ (เงนินอกงบประมาณ) -48,132.00 0.00% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑง์านบา้นงานครัว -Interface -668,698.78 -0.05% 
คา่เสือ่มราคา-อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ -971,964.00 -0.07% 
คา่เสือ่มราคา - ครุภัณฑก์ารศกึษา -1,793,151.20 -0.14% 
คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว -555,049.31 -0.04% 
บญัชคีา่เสือ่มราคา - ครุภัณฑด์นตร ี -1,018.88 0.00% 
คา่เสือ่มราคาอาคารสํานักงาน-  Interface -6,730,783.73 -0.51% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑส์ํานักงาน- Interface -294,804.75 -0.02% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ -Interface -31,992.33 0.00% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ- Interface -67,296.28 -0.01% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่-  Interface -523,062.94 -0.04% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑก์ารเกษตร- Interface -44,101.19 0.00% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑก์อ่สรา้ง -Interface -94,185.13 -0.01% 
วสัดเุครือ่งแตง่กายใชไ้ป -1,483,570.00 -0.11% 
คา่เสือ่มราคาอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์-  Interface -5,385,686.61 -0.41% 
คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -660,051.15 -0.05% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑอ์ืน่ -  Interface -31,837.88 0.00% 
บญัชพัีกเบกิเงนิอดุหนุน -25,431,000.00 -1.93% 
หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ -72,563.00 -0.01% 
หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ 0.00 0.00% 
หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา-ชาํระเงนิ IP -5,424.32 0.00% 
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หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวดั) -619,251.20 -0.05% 
คา่สวสัดกิารสงัคม-อืน่ -1,128,112.90 -0.09% 
คา่ใชจ้่ายระหวา่งหน่วยงาน  - ปรับเงนิฝากคลงั -744,005,336.72 -56.56% 
คา่ใชจ้่ายระหวา่งหน่วยงาน - รายไดแ้ผน่ดนิรอนําสง่คลงั -228,755.31 -0.02% 
คา่ใชจ้่ายโครงการผลติแพทย ์ -21,510,007.33 -1.64% 
คา่ใชจ้่ายลักษณะอืน่ -4,643,008.20 -0.35% 
คา่เสือ่มราคาครุภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์-Interface -24,896,083.72 -1.89% 
คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษทนัตแพทยไ์มทํ่าเวชปฏบิตัฯิลฯ(บรกิาร) -1,140,000.00 -0.09% 
คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษสาํหรับผูป้ฏบิตังิานดา้นการสาธารณสขุ (พ.ต.ส.- -32,467,710.01 -2.47% 
คา่เชา่เบ็ดเตล็ด  -8,631,644.32 -0.66% 
คา่ใชจ้่ายตามโครงการ (UC) (PP) -208,993.79 -0.02% 
คา่ใชจ้่ายตามโครงการ (เงนิงบประมาณ) -25,000.00 0.00% 
คา่ใชจ้่ายตามโครงการ (เงนินอกงบประมาณ) -430,638.70 -0.03% 
คา่รักษาตามจ่าย UC ในสงักดั สป. สธ. -966,745.77 -0.07% 
คา่รักษาตามจ่าย UC นอกสงักัด สป. สธ. -376,848.00 -0.03% 
คา่รักษาตามจ่ายคนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว -12,879.25 0.00% 
คา่รักษาตามจ่ายบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ -109,637.00 -0.01% 
คา่ตอบแทนในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที ่(บรกิาร) -67,779,082.00 -5.15% 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานในคลนิกิพเิศษนอกเวลา -2,412,395.00 -0.18% 
คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร ์และการแพทย ์ -36,566,950.30 -2.78% 
คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษแพทยไ์มทํ่าเวชปฏบิตัฯิลฯ(บรกิาร) -8,950,000.00 -0.68% 
คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑก์ารเกษตร -51,804.34 0.00% 
คา่ตอบแทนเงนิเพิม่เภสชักรไมทํ่าเวชปฏบิตัฯิลฯ(บรกิาร) -1,705,000.00 -0.13% 
คา่ตอบแทนอืน่ -163,361.00 -0.01% 
คา่เสือ่มราคา -อาคารเพือ่การพักอาศยั -4,534,920.30 -0.34% 
คา่เสือ่มราคา - อาคารสาํนักงาน -17,527,993.62 -1.33% 
คา่เสือ่มราคา - อาคารเพือ่ประโยชนอ์ืน่ -3,254.02 0.00% 
คา่เสือ่มราคา - สิง่ปลกูสรา้ง -192,422.86 -0.01% 
คา่เสือ่มราคา -ระบบประปา -195,010.80 -0.01% 
คา่เสือ่มราคา - ระบบบําบัดน้ําเสยี -746,000.00 -0.06% 
คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑส์าํนักงาน -3,568,843.98 -0.27% 
คา่เสือ่มราคา-ยานพาหนะและอปุกรณ์การขนสง่ -1,074,182.37 -0.08% 
คา่เสือ่มราคา-ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ -105,215.82 -0.01% 
วสัดทุนัตกรรมใชไ้ป -1,663,612.08 -0.13% 
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานชนัสตูรพลกิศพ (เงนิงบประมาณ) -268,700.00 -0.02% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม กองทนุประกนัสงัคม  1,067,824.37 0.08% 
รายไดค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP ใน CUP 57,619.00 0.00% 
รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม OP-เครอืขา่ย 43,808,498.75 3.33% 
รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม IP-เครอืขา่ย 38,717,847.11 2.94% 
รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม OP-นอกเครอืขา่ย สงักดั สป.สธ. 430,596.00 0.03% 
รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม IP-นอกเครอืขา่ย สงักดั สป.สธ. 5,641,324.75 0.43% 
รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม-กองทนุทดแทน 2,167,435.12 0.16% 
รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม 72 ชัว่โมงแรก 3,469,450.75 0.26% 
รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหต/ุฉุกเฉนิ OP 285,517.00 0.02% 
รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู IP 620,779.50 0.05% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุประกนัสงัคม - OP (จัดสรร) -27,569,010.24 -2.10% 
รายไดค้า่บรกิารสาธารณสขุสาํหรับโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา - IP จาก     สปสช. 69,464,805.83 5.28% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม กองทนุประกนัสงัคม  -139,755.95 -0.01% 
รายไดค้า่บรกิารสาธารณสขุสาํหรับโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา - OP จาก    สปสช. 18,621,145.00 1.42% 
รายไดก้องทนุคนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว 299,946.98 0.02% 
รายไดค้า่รักษาคนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว OP 113,757.00 0.01% 
รายไดค้า่รักษาคนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว IP 374,425.75 0.03% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่กองทนุเหมาจา่ยรายหัว -  -39,978.49 0.00% 



 หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
 อุตรดติถ,์รพศ. 
 งบแสดงสถานะการเงนิ 30/9/2564 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่กองทนุเหมาจา่ยรายหัว -  -276,421.02 -0.02% 
รายไดค้า่รักษาคนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว OP  นอก CUP  87.25 0.00% 
รายไดค้า่รักษาคนตา่งดา้วและแรงงานตา่งดา้ว IP นอก CUP 3,107.00 0.00% 
รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP นอก CUP 123,413.00 0.01% 
คา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน (บรกิาร) - เงนิงบประมาณ P4P -8,000,899.24 -0.61% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG  -981.20 0.00% 
คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษสาํหรับผูป้ฏบิตังิานดา้นการสาธารณสขุ (พ.ต.ส.- -1,399,301.67 -0.11% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงตามหลกัเกณฑก์ารจ่าย-กองทนุประกนัสงัคม-IP  -20,245,851.37 -1.54% 
รายไดก้องทนุ UC (CF) 2,888,996.00 0.22% 
รายไดก้องทนุ UC (งบลงทนุ) 14,256,537.08 1.08% 
รายไดก้องทนุ UC-OP ตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร 707,142.95 0.05% 
รายไดก้องทนุ UC - P&P แบบเหมาจา่ยตอ่ผูม้สีทิธ ิ 19,336,819.57 1.47% 
รายไดก้องทนุ UC เฉพาะโรคอืน่ 13,493,218.01 1.03% 
รายไดก้องทนุ UC-P&P อืน่ 4,356,555.92 0.33% 
รายไดก้องทนุ UC อืน่  7,807,040.46 0.59% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุ UC OP -69,500,154.45 -5.28% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC -IP -153,841,428.22 -11.69% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC -IP 77,303,543.32 5.88% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการตามจ่าย UC OP -119,659,613.16 -9.10% 
รายไดก้องทนุประกนัสงัคม 25,240,491.93 1.92% 
รายไดค้า่รักษาดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (P&P)  3,309,412.50 0.25% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG  174,577.84 0.01% 
รายไดค้า่รักษา UC- OP บรกิารกรณีเฉพาะ (CR) 35,760,076.70 2.72% 
รายไดค้า่รักษา UC - IP  บรกิารกรณีเฉพาะ (CR) 64,776,125.59 4.92% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตามDRG กองทนุ UC บรกิารเฉพาะ  -2,166.00 0.00% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตามDRG กองทนุ UC บรกิารเฉพาะ  1,786,978.12 0.14% 
รายไดก้องทนุ UC-P&P ตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร 859,255.58 0.07% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายกองทนุUC-บรกิารเฉพาะ  -23,564,510.48 -1.79% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ขอ้ตกลงตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายกองทนุUC-บรกิารเฉพาะ  2,137,006.50 0.16% 
รายไดค้า่รักษา OP Refer 13,989,781.25 1.06% 
สว่นปรับลดคา่แรง OP -64,274,546.74 -4.89% 
สว่นปรับลดคา่แรง IP -217,582,112.22 -16.54% 
สว่นปรับลดคา่แรง PP -11,134,666.01 -0.85% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีตํ่า่กวา่ขอ้ตกลงในการตามจ่าย UC OP 371,262.98 0.03% 
เงนิคา่ตอบแทนพนักงานราชการ (บรกิาร) -2,213,464.99 -0.17% 
เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพีพนักงานและเจา้หนา้ทีรั่ฐ (เงนินอกงบประมาณ) -1,454,133.63 -0.11% 
สว่นตา่งคา่รักษาพยาบาลทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑฯ์ - -216,372.75 -0.02% 
คา่ลว่งเวลา(สนับสนุน) OT -22,197,897.00 -1.69% 
เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนถงึขัน้สงูสดุของอนัดบั(บรกิาร) -228,329.71 -0.02% 
เงนิตอบแทนพเิศษของลกูจา้งประจําผูไ้ดรั้บคา่จา้งถงึขัน้สงูสดุของตําแหน่ง(บรกิาร) -181,984.60 -0.01% 
คา่จา้งประจํา(บรกิาร) -1,551,850.77 -0.12% 
คา่จา้งประจํา(สนับสนุน) -19,420,700.00 -1.48% 
คา่จา้งชัว่คราว(บรกิาร) -1,729,600.84 -0.13% 
คา่จา้งชัว่คราว(สนับสนุน) -432,354.00 -0.03% 
คา่จา้งพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (บรกิาร) -64,335,363.64 -4.89% 
คา่จา้งพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (สนับสนุน) -39,410,970.00 -3.00% 
รายไดค้า่รักษา UC-OP นอกสงักดั สป. 147,589.50 0.01% 
คา่จา้งเหมาบคุลากร (สนับสนุน) -1,332,722.86 -0.10% 
รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง IP 860,326.25 0.07% 
เงนิคา่ตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) -9,924,460.00 -0.75% 
เงนิตอบแทนรายเดอืนสาํหรับขา้ราชการเทา่กบัอตัราเงนิประจําตําแหน่ง (บรกิาร) -6,592,203.94 -0.50% 
เงนิตอบแทนชํานาญการพเิศษทีไ่มใ่ชว่ชิาชพี (สนับสนุน) -126,000.00 -0.01% 
คา่ตอบแทนในการปฏบิัตงิานเวรหรอืผลัดบา่ยและหรอืผลดัดกึของพยาบาล  -18,684,835.00 -1.42% 
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เงนิชว่ยพเิศษกรณีเสยีชวีติ (เงนิงบประมาณ) -162,360.00 -0.01% 
เงนิชว่ยพเิศษกรณีเสยีชวีติ (เงนินอกงบประมาณ) -32,790.00 0.00% 
เงนิชดเชยสมาชกิ กบข. -7,424,400.59 -0.56% 
เงนิสมทบ กบข. -11,136,600.93 -0.85% 
เงนิสมทบ กสจ. -607,500.08 -0.05% 
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมสว่นของนายจา้ง (เงนิงบประมาณ) -277,755.00 -0.02% 
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมสว่นของนายจา้ง (เงนินอกงบประมาณ) -3,464,038.00 -0.26% 
คา่เชา่บา้น -48,000.00 0.00% 
คา่จา้งเหมาบคุลากร (บรกิาร) -2,743,406.52 -0.21% 
บญัชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบอดุหนุนจากรัฐบาล 29,234,000.00 2.22% 
สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว- -57,619.00 0.00% 
รายไดเ้งนิอดุหนุนเหมาจา่ยรายหัวสําหรับบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ 1,042,670.22 0.08% 
รายไดจ้ากการชว่ยเหลอืเพือ่การดําเนนิงานจาก อปท. 28,958,700.00 2.20% 
รายไดจ้ากการชว่ยเหลอืเพือ่การลงทนุจาก อปท. 8,356,750.00 0.64% 
รายไดจ้ากการชว่ยเหลอืเพือ่การลงทนุอืน่ 87,000.00 0.01% 
รายไดจ้ากการรับบรจิาค-เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 19,581,170.25 1.49% 
รายไดจ้ากการรับบรจิาค-สนิทรัพยอ์ืน่ 5,206,840.00 0.40% 
พักรับเงนิงบอดุหนุน 25,431,000.00 1.93% 
รายไดด้อกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ 266,200.66 0.02% 
รายรับจากการขายครุภัณฑ ์ 752,400.00 0.06% 
บญัชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบบคุลากรจากรัฐบาล 511,601,690.25 38.89% 
บญัชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบดําเนนิงานจากรัฐบาล 44,515,991.48 3.38% 
เงนิประจําตําแหน่งผูเ้ชีย่วชาญ (บรกิาร) -25,345,771.29 -1.93% 
บญัชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบกลางจากรัฐบาล 25,050,607.90 1.90% 
รายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงนินอกงบประมาณจากกรมบญัชกีลาง 744,529,676.72 56.60% 
หนีส้ญูไดรั้บคนื 60,200.00 0.00% 
รายไดค้า่ปรับ 537,188.98 0.04% 
รายไดจ้ากโครงการผลติบคุลากรทางการแพทย ์ 5,495,490.92 0.42% 
รายไดล้กัษณะอืน่ 5,703,815.95 0.43% 
รายไดค้า่ธรรมเนยีม UC 1,043,060.00 0.08% 
เงนิเดอืนขา้ราชการ(บรกิาร) -432,193,084.16 -32.85% 
เงนิเดอืนขา้ราชการ(สนับสนุน) -14,317,810.00 -1.09% 
เงนิประจําตําแหน่งระดับสงู/ระดบักลาง(สนับสนุน) -120,000.00 -0.01% 
บญัชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบลงทนุจากรัฐบาล 63,861,726.00 4.85% 
 รายไดส้งู/(ตํา่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสทุธ ิ 83,422,407.78 6.34% 
รายไดส้งู/(ตํา่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสะสม 
กําไร/ขาดทนุสะสมจากขอ้ผดิพลาดเงนิกองทนุUC ปีกอ่น 36,165,174.98 2.75% 
รายไดส้งู(ตํา่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสะสม (เงนินอกงบประมาณ) 257,822,459.11 19.60% 
ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 6,223,181.51 0.47% 
 รายไดส้งู/(ตํา่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสะสม 300,210,815.60 22.82% 
ทนุ 
ทนุของหน่วยงาน 654,675,748.86 49.77% 
ทนุ-คงยอดเงนิตน้ 1,048,532.15 0.08% 
 ทนุ 655,724,281.01 49.85% 
 ทนุตัง้ตน้ 1,039,357,504.39 79.01% 


