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1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากคลัง-หน่วยเบิกจ่าย
เงินฝากธนาคาร- ในงบประมาณ
เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ รอการจัดสรร กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เฉพาะ กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (งบลงทุน UC)
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์ (เงินบริจาค)
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.1.2 ลูกหนีห
้ มุนเวียนและรายได ้ค ้างรับ
ลูกหนีเ้ งินยืม - เงินบารุง
ลูกหนีเ้ งินยืม-เงินศูนย์แพทย์ฯ
ลูกหนีเ้ งินยืม - เงินประกันสุขภาพถ ้วนหน ้า
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-แรงงานต่างด ้าว OP
ลูกหนีค
้ า่ รักษาประกันสงั คม OP-นอกเครือข่าย
ลูกหนีค
้ า่ รักษาประกันสงั คม IP-นอกเครือข่าย
ลูกหนีค
้ า่ รักษาประกันสงั คม-กองทุนทดแทน
ลูกหนีค
้ า่ รักษาประกันสงั คม 72 ชวั่ โมงแรก
ลูกหนีค
้ า่ รักษาประกันสงั คม-ค่าใชจ่้ ายสูง/อุบต
ั เิ หตุ/ฉุกเฉิน OP
ลูกหนีค
้ า่ รักษาประกันสงั คม-ค่าใชจ่้ ายสูง IP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP
ี ลาง OP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชก
ี ลาง IP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชก
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-แรงงานต่างด ้าว IP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-แรงงานต่างด ้าว OP นอก CUP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-แรงงานต่างด ้าว IP นอก CUP
ิ ธิ OP ใน CUP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-บุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
ิ ธิ - เบิกจากสว่ นกลาง OP
ลูกหนีค
้ า่ รักษาบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
ลูกหนีค
้ า่ รักษาประกันสงั คม IP-เครือข่าย
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. OP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-พรบ.รถ IP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-เบิกจ่ายตรง กทม. OP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-เบิกจ่ายตรง กทม. IP
ิ ธิ - เบิกจากสว่ นกลาง IP
ลูกหนีค
้ า่ รักษาบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
ลูกหนีค
้ า่ ตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ
ลูกหนีค
้ า่ รักษาประกันสงั คม OP-เครือข่าย
ิ ธิ OP นอก CUP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-บุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
รายได ้ค ้างรับอืน
่ - บุคคลภายนอก
รายได ้ค ้างรับสว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่า IP-Non UC
รายได ้ค ้างรับสว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่า IP-UC
ั จะสูญ -ลูกหนีค
ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสย
้ า่ สงิ่ สง่ ตรวจ หน่วยงานภาครัฐ
ั จะสูญ -ลูกหนีค
ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสย
้ า่ รักษาชาระเงิน OPD
ั
ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสยจะสูญ -ลูกหนีค
้ า่ รักษาชาระเงิน IPD
ลูกหนีค
้ า่ สงิ่ สง่ ตรวจหน่วยงานภาครัฐ
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-เบิกต ้นสงั กัด IP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัด)
ลูกหนีค
้ า่ รักษา OP Refer
ลูกหนีค
้ า่ รักษา UC- IP - AE
ลูกหนีค
้ า่ รักษา UC -OP ต่างสงั กัด สป.
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-ชาระเงิน OP
ลูกหนีค
้ า่ รักษาด ้านการสร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค
(P&P)
ลูกหนีค
้ า่ รักษา UC-IP

0.00
29,697,484.55
187.88
0.00
0.00
0.00
56,808,307.29
25,971,326.38
73,663,141.84
3,479,513.75
570,902.00
190,190,863.69

0.00%
2.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.74%
2.17%
6.15%
0.29%
0.05%
15.87%

754,011.00
261,610.00
0.00
0.00
158,624.50
2,525,684.25
538,202.85
899,683.25
43,412.00
5,309,510.83
409,888.52
16,669,532.22
5,358,251.75
0.00
61,294.00
428,972.17
0.00
102.00
10,953,639.77
435,317.00
3,095,312.00
93,087.50
78,818.75
553,397.94
979,130.00
11,064,818.58
203,128.00
53,132,023.41
1,112,370.32
0.00
-1,051,798.20
-18,514.31
-5,191,178.65
10,517,982.00
2,756,196.91
0.00
1,283,991.20
603,303.60
13,000.50
19,488.75
28,010.00
27,323,302.30

0.06%
0.02%
0.00%
0.00%
0.01%
0.21%
0.04%
0.08%
0.00%
0.44%
0.03%
1.39%
0.45%
0.00%
0.01%
0.04%
0.00%
0.00%
0.91%
0.04%
0.26%
0.01%
0.01%
0.05%
0.08%
0.92%
0.02%
4.43%
0.09%
0.00%
-0.09%
0.00%
-0.43%
0.88%
0.23%
0.00%
0.11%
0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
2.28%
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ลูกหนีค
้ า่ รักษา UC- OP ใน CUP
ลูกหนี้- ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารฉุกเฉิน
ลูกหนีค
้ า่ รักษา-ชาระเงินIP
ลูกหนีค
้ า่ รักษา UC-OP - AE
1.1.2 ลูกหนีห
้ มุนเวียนและรายได ้ค ้างรับ
ิ ค ้าและวัสดุคงเหลือ
1.1.5 สน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุอน
ื่
วัสดุกอ
่ สร ้าง
วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
วัสดุบริโภค
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสานักงาน
วัสดุทน
ั ตกรรม
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุการแพทย์ทวั่ ไป
ั กรรม
วัสดุเภสช
ยา
วัสดุงานบ ้านงานครัว
ื้ เพลิงและหล่อลืน
วัสดุเชอ
่
ิ ค ้าและวัสดุคงเหลือ
1.1.5 สน
ิ ทรัพย์หมุนเวียน
1.1 สน
1.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากประจาสถาบันการเงินของรัฐ -ระยะยาว
1.2.2 เงินลงทุนระยะยาว
1.2.3 ทีด
่ น
ิ
ทีด
่ น
ิ ราชพัสดุรอโอน
1.2.3 ทีด
่ น
ิ
1.2.4 อาคาร
ั
อาคารเพือ
่ การพักอาศย
ื่ มราคาสะสม - อาคารเพือ
ั
ค่าเสอ
่ การพักอาศย
อาคารสานักงาน
ื่ มราคาสะสม - อาคารสานักงาน
ค่าเสอ
อาคารเพือ
่ ประโยชน์อน
ื่
ื่ มราคาสะสม-อาคารเพือ
ค่าเสอ
่ ประโยชน์อน
ื่
ื่ มราคาสะสม-ระบบประปา
ค่าเสอ
สงิ่ ปลูกสร ้าง
ื่ มราคาสะสม-ระบบบาบัดน้ าเสย
ี
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสม-ระบบถนนภายใน
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสม-สงิ่ ปลูกสร ้าง
ค่าเสอ
ระบบถนนภายใน
ระบบประปา
ี
ระบบบาบัดน้ าเสย
ั -Interface
อาคารเพือ
่ การพักอาศย
อาคารสานักงาน-Interface
สงิ่ ปลูกสร ้าง-Interface
ื่ มราคาสะสมอาคารเพือ
ั - Interface
ค่าเสอ
่ การพักอาศย
ื่ มราคาสะสมอาคารสานักงาน-Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสมสงิ่ ปลูกสร ้าง -Interface
ค่าเสอ
1.2.4 อาคาร
1.2.5 ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ื่ มราคาสะสม-ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสม -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่
ค่าเสอ

0.00
326,550.00
5,464,398.57
0.00
157,194,555.28

0.00%
0.03%
0.46%
0.00%
13.12%

156,741.40
0.00
306,732.74
0.00
577,735.20
47,857.20
149,701.00
831,593.41
297,093.69
5,105,398.92
56,662,317.96
0.00
34,190,436.64
754,660.53
0.00
99,080,268.69
446,465,687.66

0.01%
0.00%
0.03%
0.00%
0.05%
0.00%
0.01%
0.07%
0.02%
0.43%
4.73%
0.00%
2.85%
0.06%
0.00%
8.27%
37.26%

1,071,133.41
1,071,133.41

0.09%
0.09%

2,625,000.00
2,625,000.00

0.22%
0.22%

84,301,990.00
-52,086,688.99
736,694,919.69
-283,054,965.12
25,173,317.51
-12,616,960.13
-3,522,772.59
614,240.00
-14,378,692.85
-383,194.50
-515,494.28
600,000.00
4,915,230.00
18,936,250.00
4,415,200.00
11,500,000.00
1,310,000.00
-2,421,708.97
-1,139,347.24
-190,126.81
518,151,195.72

7.03%
-4.35%
61.47%
-23.62%
2.10%
-1.05%
-0.29%
0.05%
-1.20%
-0.03%
-0.04%
0.05%
0.41%
1.58%
0.37%
0.96%
0.11%
-0.20%
-0.10%
-0.02%
43.24%

17,037,544.20
-16,745,258.20
-16,180,939.00

1.42%
-1.40%
-1.35%
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ื่ มราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าเสอ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ื่ มราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสอ
ครุภัณฑ์การเกษตร
ื่ มราคาสะสม -ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าเสอ
ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ื่ มราคาสะสม -ครุภัณฑ์วท
ค่าเสอ
ิ ยา ศาสตร์และการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ื่ มราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสอ
ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว
ื่ มราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสม- ครุภัณฑ์อน
ค่าเสอ
ื่
ครุภัณฑ์อน
ื่
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์อน
ค่าเสอ
ื่ -Interface
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว -Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์วท
ค่าเสอ
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์-Interface
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์กอ
ค่าเสอ
่ สร ้าง-Interface
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร-Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์สานักงาน-Interface
ค่าเสอ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface
ื่ มราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ-Interface
ค่าเสอ
ครุภัณฑ์อน
ื่ -Interface
ครุภัณฑ์สานักงาน-Interface
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ-Interface
ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface
ครุภัณฑ์กอ
่ สร ้าง-Interface
ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์-Interface
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface
ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว-Interface
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -Interface
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1.2.5 ครุภัณฑ์

19,554,955.00
7,470,888.76
-6,721,573.58
4,494,652.01
-4,264,442.01
577,241.99
-488,381.99
392,340,784.61
-314,575,621.55
16,442,822.52
-15,922,848.52
6,112,989.10
-5,850,550.10
-3,145,690.00
4,440,600.00
-14,715,745.24
-4,136,143.36
-15,345,058.06
-12,643,460.14
-305,136,034.57
-141,313.59
-491,686.24
-3,701,348.07
-17,141,854.74
5,146,070.01
-3,867,931.64
4,156,138.00
23,888,735.75
4,291,575.00
594,993.01
234,722.50
412,225,873.25
14,052,951.83
15,834,304.01
16,289,000.00
203,970,960.95

1.63%
0.62%
-0.56%
0.38%
-0.36%
0.05%
-0.04%
32.74%
-26.25%
1.37%
-1.33%
0.51%
-0.49%
-0.26%
0.37%
-1.23%
-0.35%
-1.28%
-1.06%
-25.46%
-0.01%
-0.04%
-0.31%
-1.43%
0.43%
-0.32%
0.35%
1.99%
0.36%
0.05%
0.02%
34.40%
1.17%
1.32%
1.36%
17.02%

1.2.7 งานระหว่างก่อสร ้าง
ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1.2 สน

26,098,700.00
26,098,700.00
751,916,990.08

2.18%
2.18%
62.74%

1.2.7 งานระหว่างก่อสร ้าง
งานระหว่างก่อสร ้าง

ั้
2.1.1 เจ ้าหนีร้ ะยะสน
ี ลางจ่ายตรงผู ้ขาย)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชก
ี ลางจ่ายตรงผู ้ขาย)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าบุคคลภายนอก - อืน
่ ๆ (กรมบัญชก
ั กรรม(กรมบัญชก
ี ลางจ่ายตรงผู ้ขาย)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าบุคคลภายนอก-วัสดุเภสช
ี ลางจ่ายตรงผู ้ขาย)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าบุคคลภายนอก-วัสดุทน
ั ตกรรม(กรมบัญชก
ี ลางจ่ายตรงผู ้ขาย)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าบุคคลภายนอก-วัสดุอน
ื่ (กรมบัญชก
ี ลางจ่ายตรงผู ้ขาย)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าบุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชก
ี ลางจ่ายตรงผู ้ขาย)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าบุคคลภายนอก - วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์(กรมบัญชก
ั กรรม
เจ ้าหนี-้ วัสดุเภสช
เจ ้าหนีค
้ า่ รักษา -แรงงานต่างด ้าวในสงั กัด สธ.
เจ ้าหนีค
้ า่ รักษาพยาบาล-ประกันสงั คม
เจ ้าหนีค
้ า่ รักษา OP-UC นอกสงั กัด สธ.
เจ ้าหนีค
้ า่ รักษา OP-UC นอก CUP (ต่างจังหวัดสงั กัด สธ.)
เจ ้าหนีค
้ า่ วัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายา หน่วยงานภาครัฐ
เจ ้าหนี-้ ค่าตรวจเอกซเรย์ X-Ray

82,402,016.77
10,896,414.49
829,773.19
689,638.80
7,339,297.75
44,722,914.12
8,506,988.56
74,572.92
29,440.75
716,357.00
44,820.00
0.00
28,150.00
2,153,145.00

6.88%
0.91%
0.07%
0.06%
0.61%
3.73%
0.71%
0.01%
0.00%
0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
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ิ ธินอก CUP
เจ ้าหนีค
้ า่ รักษา -บุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
เจ ้าหนี้ - ครุภัณฑ์
เจ ้าหนี-้ อืน
่
เจ ้าหนี้ -วัสดุอน
ื่
เจ ้าหนี้ - วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์
เจ ้าหนี-้ วัสดุการแพทย์ทวั่ ไป
เจ ้าหนี-้ ยา
เจ ้าหนี-้ วัสดุทน
ั ตกรรม
เจ ้าหนี-้ ค่าจ ้างเหมาตรวจห ้องปฏิบต
ั ิ (LAB)

30/9/2561

ั้
2.1.1 เจ ้าหนีร้ ะยะสน
2.1.2 ค่าใชจ่้ ายค ้างจ่าย
ค่าตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ านของเจ ้าหน ้าที่ (บริการ) ค ้างจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบต
ั งิ านค ้างจ่าย
ค่าตอบแทนเงินเพิม
่ พิเศษไม่ทาเวชปฏิบต
ั ฯิ ลฯ (บริการ) ค ้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค ้างจ่าย
2.1.2 ค่าใชจ่้ ายค ้างจ่าย
2.1.3 รายได ้รับล่วงหน ้า
รายได ้ค่ารักษาแรงงานต่างด ้าวรับล่วงหน ้า
2.1.3 รายได ้รับล่วงหน ้า
2.1.4 รายได ้แผ่นดินรอนาสง่ คลัง
รายได ้แผ่นดินอืน
่ รอนาสง่ คลัง -หน่วยเบิกจ่าย
2.1.4 รายได ้แผ่นดินรอนาสง่ คลัง
2.1.5 รายได ้รอการรับรู ้
รายได ้กองทุน UC- ด ้านสง่ เสริมและป้ องกันโรค (P&P) รอรับรู ้
ิ ธิรอรับรู ้
รายได ้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสาหรับบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
2.1.5 รายได ้รอการรับรู ้
ั้
2.1.6 เงินรับฝากระยะสน
เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสงั คม
เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด ้าว-ค่าบริหารจัดการ
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด ้าว-P&P
เงินกองทุนประกันสงั คม
เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)
ภาษีเงินได ้หัก ณ ทีจ
่ า่ ยรอนาสง่
เงินมัดจาค่ารักษาพยาบาล
เงินรับฝากอืน
่ (หมุนเวียน)
เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด ้าว-ค่าใชจ่้ ายสูง
เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ
ั ญา
เงินประกันอืน
่ - เงินมัดจาประกันสญ
เงินประกันอืน
่ - เงินประกันซอง
ั้
2.1.6 เงินรับฝากระยะสน
ิ หมุนเวียน
2.1 หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
2.2.3 หนีส
้ น
่
รายได ้จากเงินบริจาครอการรับรู ้
รายได ้อืน
่ รอการรับรู ้
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
2.2.3 หนีส
้ น
่
ิ ไม่หมุนเวียน
2.2 หนีส
้ น
รายได ้สูง/(ตา่ )กว่า ค่าใชจ่้ ายสุทธิ
รายได ้ค่ารักษาเบิกต ้นสงั กัด OP
ี ลาง
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชก
่
ั
รายได ้ค่าเชาอสงหา ริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก
รายได ้ค่ารักษาชาระเงิน IP
ค่าใชจ่้ ายอืน
่ -เงินนอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ. /รพท./รพช./
รพ.สต.
รายได ้ค่ารักษาชาระเงิน OP
รายได ้ค่ารักษาเบิกต ้นสงั กัด IP

156,457.97
984,160.00
3,249,861.46
302,198.52
686,438.40
1,698,075.22
13,916,600.43
20,140.95
1,949,932.00
181,397,394.30

0.01%
0.08%
0.27%
0.03%
0.06%
0.14%
1.16%
0.00%
0.16%
15.14%

8,351,358.00
14,223,321.98
1,025,000.00
2,912,135.19
26,511,815.17

0.70%
1.19%
0.09%
0.24%
2.21%

204,709.63
204,709.63

0.02%
0.02%

1,290,469.09
1,290,469.09

0.11%
0.11%

5,058,864.00
1,043,795.35
6,102,659.35

0.42%
0.09%
0.51%

1,555,749.91
768,911.28
765,894.71
134,803.50
19,806,341.48
4,033,896.00
82,602.25
78,616.42
42,024,642.39
226,149.00
0.00
1,405,807.75
17,850.00
70,901,264.69
286,408,312.23

0.13%
0.06%
0.06%
0.01%
1.65%
0.34%
0.01%
0.01%
3.51%
0.02%
0.00%
0.12%
0.00%
5.92%
23.90%

5,282,311.30
12,848,335.43
18,130,646.73
18,130,646.73

0.44%
1.07%
1.51%
1.51%

44,254.75
-14,753,022.75
9,000.00
34,834,595.10
-3,991,378.82
29,262,277.73
10,572,453.46

0.00%
-1.23%
0.00%
2.91%
-0.33%
2.44%
0.88%
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ี ลาง IP
รายได ้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชก
130,307,428.75
รายได ้สนับสนุนยาและอืน
่ ๆ
43,611,062.71
รายได ้จากระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารฉุกเฉิน (EMS)
1,505,012.00
รายได ้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ
2,427,730.00
รายได ้ค่าสงิ่ สง่ ตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ
6,241,940.00
รายได ้แผ่นดิน-ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
3,382.50
รายได ้ค่าธรรมเนียมการบริการอืน
่
71,000.00
้
ั ญาการศก
ึ ษาและดูงาน
รายได ้แผ่นดิน-เงินชดใชจากการผิ
ดสญ
1,636,619.42
ี ลาง
สว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรงกรมบัญชก
32,462,046.59
รายได ้เงินเหลือจ่ายปี เก่า
117,410.21
ค่าจ ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray)
-53,890,953.39
้
วัสดุบริโภคใชไป
-13,802,873.64
่ มแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าซอ
-12,970.00
่ มแซมครุภัณฑ์วท
ค่าซอ
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์
-4,356,701.73
่ มแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าซอ
-44,215.61
่ มแซมครุภัณฑ์อน
ค่าซอ
ื่
-284,211.50
ค่าจ ้างเหมาบารุงรักษาดูแลลิฟท์
-220,830.00
ค่าจ ้างเหมาบารุงรักษาครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์
-681,258.00
ค่าจ ้างเหมาบารุงรักษาเครือ
่ งปรับอากาศ
-362,121.40
้
ื
ค่าเชอเพลิง
-8,944,092.63
ื้
ค่าจ ้างเหมากาจัดขยะติดเชอ
-1,357,464.90
่ มแซมครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าซอ
-1,247,131.89
ค่าจ ้างตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (Lab)
-14,044,467.00
่ มแซมอาคารและสงิ่ ปลูกสร ้าง
ค่าซอ
-7,050,345.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
-10,666.32
ค่าไฟฟ้ า
-30,483,739.58
ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล
-1,377,544.75
ั ท์
ค่าโทรศพ
-665,105.23
ื่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสอ
-923,235.83
ค่าไปรษณียแ
์ ละขนสง่
-272,032.00
้
ยาใชไป
-352,551,751.91
ั กรรมใชไป
้
วัสดุเภสช
-3,000,769.77
้
วัสดุทางการแพทย์ทวั่ ไปใชไป
-99,909,588.09
ี ลาง OP
รายได ้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชก
206,927,057.32
ค่าจ ้างเหมาบริการอืน
่ (สนับสนุน)
-9,009,564.89
ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง-ในประเทศ
-38,410.00
ค่าเชา่ บ ้าน
-146,500.00
ี พนักงานและเจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย
้ งชพ
-1,124,559.97
ค่าตอบแทนเพิม
่ พิเศษสาหรับผู ้ปฏิบต
ั งิ านด ้านสาธารณสุข (พตส.-เงินงบประมาณ)
-27,607,097.00
ค่าตอบแทนเพิม
่ พิเศษสาหรับผู ้ปฏิบต
ั งิ านด ้านสาธารณสุข (พตส.-เงินนอกงบประมาณ)
-1,933,368.29
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบต
ั งิ าน (บริการ)
-67,249,897.85
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบต
ั งิ าน (สนับสนุน)
-7,068,928.98
เงินเพิม
่ สาหรับตาแหน่งทีม
่ เี หตุพเิ ศษ (บริการ)
-72,240.00
ึ ษาบุตร
เงินชว่ ยการศก
-3,013,438.75
ิ ธิตามกฎหมายยกเว ้นผู ้รับเบีย
เงินชว่ ยค่ารักษา พยาบาลประเภทผู ้ป่ วยนอก ร.พ.รัฐ สาหรับผู ้มีสท
้ หวั
-3,848,475.25
ด /บานาญ
่
ี
ี
เงินชวยพิเศษกรณีผู ้รับบานาญเสยชวต
ิ
-31,770.00
่ มแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่
ค่าซอ
-474,808.27
ค่าใชจ่้ ายด ้านการฝึ กอบรม-ในประเทศ
-10,298,423.20
้
วัสดุเครือ
่ งแต่งกายใชไป
-673,888.00
ค่าทีพ
่ ัก-ในประเทศ
-29,790.00
้
ค่าใชจ่ายเดินทางอืน
่ -ในประเทศ
-270,923.00
้
วัสดุสานักงานใชไป
-5,547,855.36
้
วัสดุยานพาหนะและขนสง่ ใชไป
-2,580.00
้
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุใชไป
-1,126,345.90
้
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใชไป
-285,369.52
้
วัสดุคอมพิวเตอร์ ใชไป
-3,468,093.28

10.87%
3.64%
0.13%
0.20%
0.52%
0.00%
0.01%
0.14%
2.71%
0.01%
-4.50%
-1.15%
0.00%
-0.36%
0.00%
-0.02%
-0.02%
-0.06%
-0.03%
-0.75%
-0.11%
-0.10%
-1.17%
-0.59%
0.00%
-2.54%
-0.11%
-0.06%
-0.08%
-0.02%
-29.42%
-0.25%
-8.34%
17.27%
-0.75%
0.00%
-0.01%
-0.09%
-2.30%
-0.16%
-5.61%
-0.59%
-0.01%
-0.25%
-0.32%
0.00%
-0.04%
-0.86%
-0.06%
0.00%
-0.02%
-0.46%
0.00%
-0.09%
-0.02%
-0.29%
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้
วัสดุงานบ ้านงานครัวใชไป
้
วัสดุกอ
่ สร ้างใชไป
้
วัสดุอน
ื่ ใชไป
ึ ษา-ในประเทศ
ค่าใชจ่้ ายทุนการ ศก
ื่ มราคาครุภัณฑ์อน
ค่าเสอ
ื่ - Interface
้
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์ใชไป
่
ื
ค่าเสอมราคาอาคารสานักงาน- Interface
ื่ มราคาสงิ่ ปลูกสร ้าง -Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาครุภัณฑ์สานักงาน- Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ - Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาครุภัณฑ์การเกษตร- Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคาครุภัณฑ์กอ
ค่าเสอ
่ สร ้าง -Interface
่
ื
ค่าเสอมราคาครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์และการแพทย์ -Interface
ื่ มราคา-ระบบถนนภายใน
ค่าเสอ
ื่ มราคาครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว -Interface
ค่าเสอ
ื่ มราคา -ระบบบาบัดน้ าเสย
ี
ค่าเสอ
ี ักเบิกเงินอุดหนุน
บัญชพ
หนีส
้ ญ
ู -ลูกหนีค
้ า่ สงิ่ สง่ ตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ
หนีส
้ ญ
ู -ลูกหนีค
้ า่ รักษา UC -OP นอก CUP(ในจังหวัด)
หนีส
้ ญ
ู -ลูกหนีค
้ า่ รักษา UC- OP -AE
ั จะสูญ-ลูกหนีค
หนีส
้ งสย
้ า่ สงิ่ สง่ ตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ
ั จะสูญ-ลูกหนีค
หนีส
้ งสย
้ า่ รักษา-ชาระเงิน OP
ั จะสูญ-ลูกหนีค
หนีส
้ งสย
้ า่ รักษา-ชาระเงิน IP
ี ลาง
ค่าใชจ่้ ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได ้แผ่นดินให ้กรมบัญชก
ค่าใชจ่้ ายโครงการผลิตแพทย์
ค่าใชจ่้ ายลักษณะอืน
่
ื่ มราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface
ค่าเสอ
ั สูตรพลิกศพ
ค่าตอบแทนการปฎิบต
ั งิ านชน
้
วัสดุทน
ั ตกรรมใชไป
ค่าครุภัณฑ์มล
ู ค่าตา่ กว่าเกณฑ์
ค่าเชา่ อสงั หาริมทรัพย์
ค่าเชา่ เบ็ดเตล็ด
ค่าใชจ่้ ายด ้านสงั คมสงเคราะห์
ค่าใชจ่้ ายตามโครงการ(PP)
ค่าใชจ่้ ายตามโครงการ
ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสงั กัด สธ.
ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกสงั กัด สธ.
ิ ธิ
ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
ื่ มราคาอาคารเพือ
ั - Interface
ค่าเสอ
่ พักอาศย
ค่าตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ านของเจ ้าหน ้าที่ (สนับสนุน)
เงินสมทบ กบข.
ค่าตอบแทนปฎิบต
ั งิ านแพทย์สาขาสง่ เสริมพิเศษ
ค่าตอบแทนเงินเพิม
่ พิเศษแพทย์ไม่ทาเวชปฏิบต
ั ฯิ ลฯ(บริการ)
ค่าตอบแทนเงินเพิม
่ พิเศษทันตแพทย์ไม่ทาเวชปฏิบัตฯิ ลฯ(บริการ)
ั กรไม่ทาเวชปฏิบต
ค่าตอบแทนเงินเพิม
่ เภสช
ั ฯิ ลฯ(บริการ)
ค่าตอบแทนอืน
่
ื่ มราคา -อาคารเพือ
ั
ค่าเสอ
่ การพักอาศย
ื่ มราคา -อาคารสานักงาน
ค่าเสอ
ื่ มราคา -อาคารเพือ
ค่าเสอ
่ ประโยชน์อน
ื่
ื่ มราคา ค่าเสอ
สงิ่ ปลูกสร ้าง
ื่ มราคา -ระบบประปา
ค่าเสอ
ค่าตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ านของเจ ้าหน ้าที่ (บริการ)
รายได ้ค่ารักษาประกันสงั คม OP-นอกเครือข่าย
รายได ้ค่ารักษาแรงงานต่างด ้าว OP

-6,173,526.54
-1,471,675.54
-99,753.22
-7,530,000.00
-1,153,675.77
-38,520,946.61
-349,827.87
-91,991.55
-3,641,243.69
-1,656,347.55
-870,340.31
-755,215.37
-72,443.11
-27,729.57
-77,007,919.23
-28,479.46
-1,659,356.56
-729,422.67
-24,990,000.00
-1,048,123.50
-21,074,379.54
-415,781.67
-379,139.25
-17,405.18
-2,241,735.22
-1,940,126.83
-8,854,510.38
-22,984.50
-1,690,373.56
-107,050.00
-2,025,311.19
-1,806,528.00
-50,281.00
-557,532.29
-1,035,815.00
-752,077.00
-1,291,951.50
-896,882.75
-599,623.00
-157,856.97
-261,783.85
-20,560,759.00
-8,998,935.24
-695,000.00
-8,880,000.00
-720,000.00
-1,610,000.00
-13,017,845.00
-2,738,538.06
-14,198,220.28
-12,815.59
-199,788.76
-211,877.01
-54,493,191.00
587,259.00
262,690.50

-0.52%
-0.12%
-0.01%
-0.63%
-0.10%
-3.21%
-0.03%
-0.01%
-0.30%
-0.14%
-0.07%
-0.06%
-0.01%
0.00%
-6.43%
0.00%
-0.14%
-0.06%
-2.09%
-0.09%
-1.76%
-0.03%
-0.03%
0.00%
-0.19%
-0.16%
-0.74%
0.00%
-0.14%
-0.01%
-0.17%
-0.15%
0.00%
-0.05%
-0.09%
-0.06%
-0.11%
-0.07%
-0.05%
-0.01%
-0.02%
-1.72%
-0.75%
-0.06%
-0.74%
-0.06%
-0.13%
-1.09%
-0.23%
-1.18%
0.00%
-0.02%
-0.02%
-4.55%
0.05%
0.02%
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สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE
สว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG- UC IP AE
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม UC OP AE
รายได ้ค่ารักษา OP Refer
สว่ นปรับลดค่าแรง OP
สว่ นปรับลดค่าแรง IP
สว่ นปรับลดค่าแรง PP
รายได ้กองทุนประกันสงั คม
รายได ้ค่ารักษา UC OP - AE
รายได ้ค่ารักษาประกันสงั คม IP-เครือข่าย
รายได ้กองทุน UC (CF)
รายได ้ค่ารักษาประกันสงั คม IP-นอกเครือข่าย
รายได ้ค่ารักษาประกันสงั คม-กองทุนทดแทน
รายได ้ค่ารักษาประกันสงั คม 72 ชวั่ โมงแรก
รายได ้ค่ารักษาประกันสงั คม-ค่าใชจ่้ ายสูง/อุบต
ั เิ หตุ/ฉุกเฉิน OP
รายได ้ค่ารักษาประกันสงั คม-ค่าใชจ่้ ายสูง IP
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสงั คม - OP
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสงั คม - IP
เงินสมทบกองทุนประกันสงั คมสว่ นของนายจ ้าง
สว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสงั คม IP
เงินสมทบ กสจ.
รายได ้ค่ารักษาประกันสงั คม OP-เครือข่าย
รายได ้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP ต่างจังหวัด
รายได ้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- อปท. OP
รายได ้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.
สว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง อปท.
รายได ้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- กทม. OP
รายได ้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง- กทม. IP
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง กทม.
สว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -เบิกจ่ายตรง กทม.
รายได ้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP
รายได ้ค่ารักษา UC IP - AE
รายได ้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด
รายได ้ค่าบริหารจัดการประกันสงั คม
รายได ้กองทุน UC (งบลงทุน)
ิ ธิ
รายได ้กองทุน UC - P&P แบบเหมาจ่ายต่อผู ้มีสท
รายได ้กองทุน UC เฉพาะโรคอืน
่
รายได ้กองทุน P&P อืน
่
รายได ้กองทุน UC อืน
่
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP
สว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IP
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการตามจ่าย UC OP
รายได ้ค่ารักษาด ้านการสร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค (P&P)
รายได ้ค่ารักษา UC-IP
ค่าจ ้างชวั่ คราว(บริการ)
รายได ้ค่ารักษาแรงงานต่างด ้าว IP
รายได ้ลักษณะอืน
่
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG -ประกันสงั คม IP
เงินเดือนข ้าราชการ(บริการ)
เงินเดือนข ้าราชการ(สนับสนุน)
เงินประจาตาแหน่งระดับสูง /ระดับ กลาง(สนับสนุน)
ี เฉพาะ(บริการ)
เงินประจาตาแหน่งวิชาชพ
ี่ วชาญ (บริการ)
เงินประจาตาแหน่งผู ้เชย
เงินตอบแทนพิเศษของข ้าราชการผู ้ได ้รับเงินเดือนถึงขัน
้ สูงสุดของอันดับ (บริการ)

-3,723,594.37
9,899,499.24
-429,031.93
7,965,898.15
-69,835,180.92
-204,855,640.32
-14,122,995.64
11,195,653.06
23,001,682.62
21,761,120.04
8,326,950.74
5,337,217.50
3,137,438.96
2,629,975.60
277,527.00
17,303,529.71
-16,301,155.24
-6,482,760.07
-5,408,898.19
9,230.60
-969,783.09
31,978,320.50
188,172.00
20,275,544.65
16,993,921.15
-1,987,814.66
4,282,122.06
1,398,231.00
1,387,939.25
-56,832.75
174,132.39
148,398,827.50
81,354,676.28
125,846,044.63
6,776,250.82
15,512,416.54
28,068,759.46
12,587,259.11
2,309,225.92
5,495,298.75
-43,161,585.62
-180,539,604.56
89,955,991.01
-90,944,446.95
1,521,588.50
522,391,409.21
-20,236,284.67
290,650.75
1,383,437.42
-125,349.65
-370,635,203.54
-11,787,480.00
-120,000.00
-2,524,500.00
-21,152,263.09
-6,582,127.76

-0.31%
0.83%
-0.04%
0.66%
-5.83%
-17.09%
-1.18%
0.93%
1.92%
1.82%
0.69%
0.45%
0.26%
0.22%
0.02%
1.44%
-1.36%
-0.54%
-0.45%
0.00%
-0.08%
2.67%
0.02%
1.69%
1.42%
-0.17%
0.36%
0.12%
0.12%
0.00%
0.01%
12.38%
6.79%
10.50%
0.57%
1.29%
2.34%
1.05%
0.19%
0.46%
-3.60%
-15.07%
7.51%
-7.59%
0.13%
43.59%
-1.69%
0.02%
0.12%
-0.01%
-30.93%
-0.98%
-0.01%
-0.21%
-1.77%
-0.55%
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รายได ้ค่าปรับ
862,874.19
ค่าจ ้างประจา(สนับสนุน)
-8,362,320.00
รายได ้จากเงินโครงการผลิตแพทย์
16,377,719.35
ค่าจ ้างชวั่ คราว(สนับสนุน)
-13,298,484.00
ค่าจ ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (บริการ)
-52,575,178.09
ค่าจ ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สนับสนุน)
-19,184,754.57
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บริการ)
-4,503,043.37
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน)
-6,594,430.00
ี สาหรับพนักงานราชการ(บริการ)
เงินค่าครองชพ
-6,770.00
ค่าตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ านเวรหรือผลัดบ่ายและหรือผลัดดึกของพยาบาล
-16,170,170.00
ี ชวี ต
เงินชว่ ยพิเศษกรณีเสย
ิ
-142,200.00
ิ กบข.
เงินชดเชยสมาชก
-5,999,289.37
รายได ้ค่ารักษา พรบ.รถ IP
23,750,825.28
ค่าจ ้างประจา(บริการ)
-25,051,662.90
รายได ้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3,362,826.07
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด ้าว - OP
5,551.75
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด ้าว - IP
-91,309.61
รายได ้ค่ารักษาแรงงานต่างด ้าว OP นอก CUP
7,206.25
รายได ้ค่ารักษาแรงงานต่างด ้าว IP นอก CUP
22,873.50
รายได ้ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด ้าว
152,920.00
ิ ธิ OP นอก CUP
รายได ้ค่ารักษาบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
133,989.75
ิ ธิ - เบิกจากสว่ นกลาง OP
รายได ้ค่ารักษาบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
102.00
ิ ธิ OP
สว่ นต่างค่ารักษาพยาบาลทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและส-2,350.00
ท
ิ ธิ
สว่ นต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
-1,904.99
ิ ธิ
สว่ นต่างค่ารักษาทีต
่ า่ กว่าข ้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
54,432.15
ิ ธิ OP ใน CUP
รายได ้ค่ารักษา-บุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
54,876.75
ิ ธิ - เบิกจากสว่ นกลาง IP
รายได ้ค่ารักษาบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
285,003.75
รายได ้ค่าธรรมเนียม UC
1,907,400.00
ิ ธิ
รายได ้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสาหรับบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาสถานะและสท
862,652.65
หนีส
้ ญ
ู ได ้รับคืน
34,842.75
พักรับเงินงบอุดหนุน
24,990,000.00
รายได ้ดอกเบีย
้ จากสถาบันการเงิน
507,074.10
ี
บัญชรายได ้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล
457,387,381.90
บัญชรี ายได ้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุนจากรัฐบาล
173,036,588.00
บัญชรี ายได ้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดาเนินงานจากรัฐบาล
35,828,115.01
บัญชรี ายได ้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล
25,163,000.00
บัญชรี ายได ้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล
22,972,121.70
่
ิ
สวนต่างค่ารักษาทีส
่ งู กว่าเหมาจ่ายรายหัว-เงินอุดหนุนบุคคลทีม
่ ป
ี ั ญหาและสถานะและสทธิ OP ใน CUP
-54,876.75
รายได ้สูง/(ตา่ )กว่า ค่าใชจ่้ ายสุทธิ
196,083,346.40
รายได ้สูง/(ตา่ )กว่าค่าใชจ่้ ายสะสม
กาไร/ขาดทุนสะสมจากข ้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปี กอ
่ น
7,348,854.23
ผลสะสมจากการแก ้ไขข ้อผิดพลาด
3,232,206.64
รายได ้สูง(ตา่ )กว่า ค่าใชจ่้ ายสะสม
31,455,030.50
รายได ้สูง/(ตา่ )กว่าค่าใชจ่้ ายสะสม
42,036,091.37
ทุน
ทุน-คงยอดเงินต ้น
1,048,532.15
ทุน
654,675,748.86
ทุน
655,724,281.01
ี ว่ นได ้เสย
ี ของเจ ้าของ
3.1 บัญชส
893,843,718.78

0.07%
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1.37%
-1.11%
-4.39%
-1.60%
-0.38%
-0.55%
0.00%
-1.35%
-0.01%
-0.50%
1.98%
-2.09%
0.28%
0.00%
-0.01%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.16%
0.07%
0.00%
2.09%
0.04%
38.17%
14.44%
2.99%
2.10%
1.92%
0.00%
16.36%
0.61%
0.27%
2.62%
3.51%
0.09%
54.63%
54.72%
74.59%

