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ระบบบันทีกขัอมูลประมาณการรายไดัและค่าใช้จ่าย 

รพช.นํ้าหนาว 

ประมาณการรายได้และค่าใปจํ่าย ป 2566 

แผนรายได้ค่าใชัจ่าย แผนค่าใชัจ่าย แผนรายไต้ 

น่าเข้าขัอมฺล : 1 เสอกใฟฝฺ.~ไม่ไ~เสอกไฟล์ใด 1 1 ดกลง 1 

i . แผนประมาณการรายได้ควบคฺมค่าใ~~จ่าย ปีงบประมาณ 25(~6 

รายไดั 

ผลการดำเนินงาน 

ี 

2564 

ผลการดำเนินงาน 

ี 

2565Q3 

ประมาณการ 

คาดการณป2566 ป 2566(แผน 

~นป) 

~อยละ 

การเพิ่มราย 

ได้ 

ลดค่าใ~~จ่าย 

(°/๐) 

รายไดัuc 33,041,714.99 33,566,288.20 44,755,050.9328,653,233.09 -562.O~~ 

รายได้จาก EMS l 31 ,450.00 49,200.00 65,600.00 72,000.00 8.89% 

รายได้ค่า~กษาเบิกด้น~rง~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

รายได้ค่า~ษา อปท. 297 ,540.43 407 ,044.39 542,725.85 501,488.54 -8.22% 

รายไดัค่า~ษาเบิกจ่ายตรงกรม 1 ,608,823.85 2,394~73534 3,192,980.45 2,975,784.43 -7309/0 

บ ญัร่~กลาง 

รายได่'ประ,~น่~คม 
2.328,106.75 2.479,255.04 3,305,673.38 1,864~823.30 . -T7 .26% 

รายไดัแรงงานต่างดัาว 11 ,733 .00 1 06,118.00 141,490.66 18,300.00 -673.17% 

รายไดัค่ารักษาและบ~การ~น ๆ 3.205,486.48 10.715,772.32 14.287,696.42 2,502.000.00 -471.05% 

รายไดังบประมาณ~~วนบุคลากร 17,060,170.80 14,231,731.42 18,975,64 l .89 22,952,328.97 17 .33% 

รายไดั~น 8.142,876.84 6,308,864.76 8,411,819.68 l 0,413.75 l .56 19.22% 

รายได้/~น (ระบบบัญปีบันศ่ก ๐.00 0.00 0.00 ๐.๐๐ 0.00% 

~~ต่โนมัดิ) 

รายได้งบลงทน 8,611,547.51 2,896,718.62 3,862,291.49 l2,014,153.03 67.85~~ 

รวมรายไดั 74,439,450.65 73,155,728.09 97,540,970.7581,967,862.92 -19.00% 

ด นัทนยา 5,093,435.96 4~276,376.05 5,701,834.73 6,200,000.00 8.03% 

ด นัทนเวช~~ใชยาและ~ส่ด 1 ,478,326.76 1 ,408,850.35 1,878,467.l3 2,450,000.00 23.33% 

การแพทย์ 

ด นัทุนรสดทันดกรรม 184.112.94 88,229.07 117,638.76 230,000.00 48.85% 

ต นัทฺนรสดุรทยาศาสดร์การ 1,961~~76.15 2 2,089.194.24 2,785,592.32 900,000.00 -209.519~ 

แพทย์ 

เงนเฝัอนและค่าจัางประจำ 17,060,170.80 1 4,244,053.02 18,992,070.69 22,946JO4.57 17 .23~i~ 

ค่าจ้างชั่วคราว 5,365,476.81 4,386,583.87 5,848,778.49 6,451.514.40 9.349·~ 

ค่าดอบแทน 12,446,837 .50 1 1,730,786,25 15,641,04833 11 ,504,580.00 ~595~!/~ 

ค่าใใrจ่าย~คลากรอื่น 1 ,940,077.43 1 , 183,564.93 1,578,086.57 3,0~,271.76 47~1% 

ค่าใช่ส่อย 1 ,833,768.00 2, 143,() l 5.89 2,857,354.52 3,672,511 AO 22.2(~% 

ค่าสาธารญปโภค 861 ,823.50 588,868.96 785,158.61 919,388.0() 14.60~~ 

รสคใปไป 2,412,088.75 1 ,686,201 .09 2,248,268.12 2,393,275.04 6.06% 

ค่าเ,~~อมราคาและค่าฝัดจำหนาย 5,550,403.79 4,341 .652.31 5,788,869.74 6,722,794.83 13.89% 

หนี้สูญและสง~จะ~~ญ 
32,060.42 14,465.84 19,287.78 16,696.76 -15.52% 

ค่าใชัจ่ายอื่น 7,583,150.73 3,38 \ ,479.50 4,508,639.33 6,067,258.00 25.69% 

ค่าใ~rจ่าย~น ( (ระบบบัญีบินทึก 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 

,i6'ดโนมั~i) 

รวมค่าใชัจ่าย 63,803,709.54 51,563,321.37 68,751,095.12 73,503,994.76 6.47% 

่วนตำงรายได้ฬกค่าใ~r 10,635,741.11 21,592,406.72 28,789,875.63 8,463,868.16 
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EBITDA - รายไ~~~ก~าใั 7 7.574,597.39 23,037,340.41 30,716,453,88 3,172,509.96 

จ่าย(ไ~jรวมค่าเสื่อม) 

สรุปแผนประมาณการ แผนเ~\นดล แผนเ~นดล แผนเ/~นดุล แผนเกินดุล 

วงเงินที่ลงทนได้(รัอยละ 
(~34.5()] 99 

20~~,ของ EBTTDA) 

งบลงทน (เงนปารง~ เป~ยบเฟิยบ เ่น งบลงทน (เงนปารุง) เป~ยบเฟิยบ 

ก บั EBITDA >20% 

ทนสารอง~~ทธิ (Net working 20,004,622.98 44,029,366.06 58,705,821.41 

Capital) ณ ก นํ่ยายน 

เ~นบำรฺงคงเหสอณi~นยายน 19,237,228.46 28,452,008.22 37,936,010.96 

หนีัสินและภาระผูกพันณ -8,036.298.57 -6,865.395.54 -9,153.860.72 

ันยายน 

2. แผนจัดชืัอยา เวชภัถเฑํ วัสดการแพท~ วัวสัดวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ยา (รวมสนับสนน รพ.สต.ในเครือข่าย) 

รสคเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือใjาย) 

~สคการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนน รพ.สด.ในเค~อข่าย) 

รสดรทยาศาสดร์และการแพท~i' (ร บสนน รพ,สต,ในเครือข่าย) 

รสดฺเอกซเรยํ(รวมสับสนฺนรพ,สต.ในเคือข่าย) 

~สดฺฬนตกรรม (รวมสนับสนฺน รพ,สต.ในเครือข่าย, 

3.แผน~~ด~อรสด่น 

~~ลค่าการจัด~~อป 2 2566 

- 

5.220,798,26 

349,999.90 

2,202,948.89 

921,862.50 

๐.00 

270.105.90 

วสํ่ดฺ~านักงาน 

มูลค่าการ~ื่~|อปี 2566 

205,416,20 

วัสดยานพาหนะและขนสง 85,000.00 

รสดุเื่อเฺพลิงและหล่อลื่น 642,183.27 

ว'ํสดไฟฟ์าและรทยฺ 98,000.00 

ว สํ่ดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 

วัสดุคอมพิวเตอ~ 109,245.00 

ว สัดุงานบ่~นงานครัว 243,312.76 

รสดฺบริโภค 281 ,397.00 

ว'ัสดฺเครื่องแต่งกาย 166,770.00 

ว สัดุก่อสรัาง 248,566.26 

รสดฺ~น 160,000.00 

ค่าครฺภัณฑ์มูลค่าดํ่ากว่าเกณฑ่ 162,650.00 

4.แผนบริหารัดการเจ้าหนีั 

จำนวนเงิน 

รวมภาระหนีัิน 

ประมาถ~การจ่ายใjาระหนี่ป 
34,913,500.00 

เจั~หนีัการคัายา 
5,200,000.00 

เจัาหนี้การ่าํสดฺเภสัชกรรม 
300,000.00 

เจ่~หนีัการค้าวัสดฺการแพทย์ทั่ว์ไป 
2,000,000.00 

เจ้าหนี่การคัาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1 ,000,000.00 

เจัาหนี้การคัาวัสดุเอกซเรย์ 
0.00 

เจัาหนีัการคัาวัสดฺทันดกรรม 
300,000.00 

เจ้าหนีัดามจ่าย 
110,000.00 

ค่าจัางชั่วคราว~'พกส./ค่าจัางเห,Jาบคลากรอี่นคัางจ่าย 
0,00 

ค่าดอบแทนคัางจ่าย 
10.036.100.00 
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~๐~~รบ~ดชอบ] ~ ~แผบAง~ง่กร่, ~ก่บห~าระบบัน~กชอมลl [~ออกจากร~บบ่~ 

~ 

_.______~~__ ~, 
,~ 

, 
..~... 

~, ~ ~...  

. ~, เจาหนคาแรงอนคางจาย 

, ~ ค่าสาธารญปโภคค้างจ่าย 

. 

~ 

~~ เจัาหนีัค่าครฺภัณ~งก่อสร่~งฯ 

~ 

.~ . ~ .. a, A 

~ เจาหนการคาวสดฺอน 

:~ เจัาหนี้อื่น 

5. แผนบริหารจัดการลูกหนีั 

0.00 

900,000.00 

11 ,467,400.00 

2,400,000.00 

1 .200,000.00 

รวมลูกหนี้ 

ประมาณการลูกหนีัทีเรียกเ~บไดั 

. 

ลู กหนี L~(, 

จำนวนเงิน 

41,418,300.00 

34,500~000,00 

ลู กหนีั เบิกด้นสงกัด 0.00 

ลกห~ อป อปท 700,000.00 

ลูกหนีั กรมบัญ~กลาง 3,000,000.00 

ลู กหนี้ ประกันi~งคม 2,000.000.00 

อกหนีั แรงงานต่างดิ่าว 18,300.00 

ลูกห~ อีน่ อีน่ ๆ  1 ,200,000.00 

6. แผนการลงทน่เพิม 

จำนวนเงิน 

~ดซื้อ จัดหาดัวยเ3นบำรุงของ รพ. ปี 2566 + เงินลงทนเพิ่มดํว่ยเงินบิารุงส่วนเ~น 190, 162.00 

จ ดัชี้อ จ ด่หาดํวัยงบค่าเสื่อม uc ของ รพ. ปี 2566 3,379,353.03 

จ ดํ่ ซื้อ จ'ัดหาดัวยเ~นงบประมาณ ของ รพ. ปี 2566 7.917.400.00 

จัด่อ จ'ํดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ป งปม.2564 _ ปัจจบัน 718,334.44 

จ'ํดซื้อ จ ดัหาดัวยเง่นบริจาค ของ รพ. ก่อน i ด.ค. 63 192,008.56 

*, 

7. แผนสนับสใ~น รพ.สต. 

.~~ 

. . 
~ 

~ลคา 

Fixed Cost ตามประกาศ (ว 5313) 1.560,000.00 

รายการ~น 263,130.89 

ยา 558,247.28 

วัสดุเภัชกรรม 18,409.00 

วัสดุการแพทย์ทั่วไป 85,898.31 

วัสดุรทยาศาสต~และการแพทย์ 52,975.00 

วัสดุเอกชเรย่· 0.00 

วัสดฺํนตกรรม 41,549.20 

ว สัดฺอี่น 13,263.00 

งบค่าเ~อม uc uc 717.400.00 

(~>A~ 

นางวิ~ตรา แพงขะ นายนราพงี่ ~รอัครวิภาส น นพ.ภาณฺมาศ ญาณเวทย์สฦล 

01 พฤศจิกายน พ.ศ.256515:09:21 03 พฤศจิกายน พ.ศ.256515:21:52 1 1 พฤศฺฺ่~กายน พ.ศ.2565 \ 1 :59:56 

ระดั.บหน่ว ยบริการ ระ~~rบ สสจ . ระดับ เขต 

(ผัูจัดทำ) (ผัูตรวจสอบและอใเฺมัติ) (เห็นชอบ) 

ชื่อฝูลงนาม นางร:ดรา แพงขะ 

หน่วยบ~การลงนาม 
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~Uบ~า~~270 ~~~~~~~ ~~น~ง ~~น~งฉงี่กรลฺ, ~~บหใh~บม~~~~ล] [~~อ~ากร 

~. 

ระบบบันทีกข้อมูลประมาณการรายไดัและค่าใช้จ่าย 

รพช.นิ้าหนาว 

ประมาณการรายไดัและค่าใช้ายปี2566 

แผนรายไดัค่าใชัจ่าย แผนค่าใช้จ่าย แผนรายไดั 

~ลค่า 

Variable Costs 

ยาใใr\,ป 

. 

เวชjรณ'vf1~ใใjย า ใชไป 

6,200,000.00 

350,000.00 

ว สั่ดฺการแพท~ใใnป 2, 2,100,000.00 

รสดรทยาศาสด~การแพทใ ์ยใ์ชไป 900,000.00 

·รสดใ~ต กรรมใชไป 230,000.00 

~สดใชไป 2,393 ,275.04 

ค่าด อบ แทน(ฉ.5,ค่าล่วงเวลา) 5,938,480.00 

'าสาธารณปโภค 919,388.00 

ค่าจ้างดรวจทางห้องป~บัดิการ 2,063,324.60 

ค่าจัางเหมาบำรุงรักษา/ช่อม แชม ๐.๐๐ 

ค่า จ่ำง เหมาบริการ 960,000.00 

. 

ค่าช่อม แชม 448,950.00 

ค่ า ใช้สอ ย ื่น 200,236.80 

ค่าใช้จ่ายโครงก.าร Non PP 1,555,258.00 

รวม 24,258,912.44 

Fixed Costs 

เ~3น เ~ อนและค่าจ้างประจ่า 22,946,704.57 

ค่าจ่างพนักงานกระทรวงสาธารณ~ข 6,081 ,254.40 

ค่ าจ้างชั่ว คราว 370,260.00 

ค่าจั~งเหมา~ค ลา กรอื่น ๐.๐๐ 

รวม เงิน เดือน+ค่า จ าัง 29,398,218.97 

ค่าใช้จ่ายนคลากรอี่น 
3,029,271 .76 

ค่าตอบแทน พ.ต.ส 
1,032,000.00 

ค่าดอบแทนเบีัยเีัยงเหมาจ่าย(ฉ.1๐.ฉ1 l) 4,534,100.00 

ี่าตอบแทนตามผลการปฎ~~~งาน(ฉ. 1 12) °'°° 

ค่าใชัจ่า ยโครงการPP 
๐.๐๐ 

รวม 
37,993,590.73 

()ther 

หนีัสูญ และหนีัสง ส ยํจะสูญ 
16,696.76 

ค่า เสื่อมรา คา อ า คารและสิ่งปลู ก สรั่าง 
2,495,050.38 

ค่า เสื่อมรา คา ครฺภัณฑ์ 
4,204,744.45 

ค่ารั'กษาดามจ่า ย 
4,500,000.00 

ค่าใชัจ่ายอีน ๆ 
12,000.00 

ค่า ดัดจำหน่า ย 
23,000.00 

รวมค่าใป'จ่า ยฟ์ง สิ น้ิ

73,503,994.76 

ิ่~~\\ - รายไดัหักค่าใชํ'จ่าย;~ทธิ 
8,463,868.16 

EBITDA - รายไดัฬกค่าใชัจ่าย(ไม่รวมค่าเสีอม) 
3,172,509.96 
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