
สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประจำปี 2566  

โรงพยาบาลเนินมะปราง 
 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ รวมเบิก 

1 งบครุภัณฑ์ทางการแพทย ์ 697,510.00 0.00 0.00 0.00 697,510.00 0 
2 งบครุภัณฑ์สำนักงาน 2,819,532.00 0.00 0.00 0.00 2,819,532.00 0 
3 งบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 280,600.00 0.00 0.00 0.00 280,600.00 0 
4 งบพัฒนาสิ่งก่อสร้าง 6,282,370.00 0.00 0.00 0.00 6,282,370.00 0 
5 งบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 730,300.00 0.00 0.00 0.00 730,300.00 0 
6 งบลงทุน ปี 2566 - - - - - - 
7 งบค่าเสื่อม 7,263,070.83 0.00 0.00 0.00 7,263,070.83 0 

 
  รายการแผนการใช้งบประมาณลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ประจำปี 2566 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเนินมะปราง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเนินมะปราง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลเนินมะปราง 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6 
วัน/เดือน/ปี  :    1 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ  :  ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  และผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ฯ 
ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                    - ตามเอกสารที่แนบ  
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                
                     (นางซ่อนกลิ่น   โพธิ์รุ้ง)                              (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ         
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
             วันที่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565            วันที่ 1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565                    
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายสุรพันธ์  โยธา) 
                                       ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                           วันที่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565     
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 
 
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนทางการเงิน (ค่าใช้จ่าย) 

ค่าใช้จ่าย 
ประมาณการ ปี 

2565 
ผลการดำเนินงาน ปี 

2565 
เป้าหมาย 

(%) 
ต้นทุนยา 12,855,361.95 14,318,680.73 -11.38 

ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์ 

4,309,283.36 3,966,659.87 7.95 

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 864,049.52 797,973.90 7.65 
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,007,509.00 5,057,673.11 -1.00 
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 47,000,000.00 45,417,025.70 3.37 
ค่าจ้างชั่วคราว 11,560,605.66 10,783,760.50 6.72 
ค่าตอบแทน 19,865,861.86 20,366,975.80 -2.52 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 7,755,907.23 8,911,444.12 -14.90 
ค่าใช้สอย 4,890,865.59 5,648,332.28 -15.49 
ค่าสาธารณูปโภค 3,119,208.23 3,423,546.42 -9.76 
วัสดุใช้ไป 5,172,225.00 4,219732.40 18.42 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 9,420,732.54 10,350,226.00 -9.87 
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 2,205,189.00 1,872,815.98 15.07 
ค่าใช้จ่ายอื่น 23,441,420.38 26,761,245.97 -14.16 
รวมค่าใช้จ่าย 157,468,219.32 161,896,092.78 -2.81 

 จากตารางท่ี 6  พบว่ามีการประมาณการค่าใช้จ่าย ไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 4.42 ล้านบาท ซึ่งทำ
ให้แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงมีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับรายได้ 
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เปรียบเทียบข้อมูลวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (Risk scoring plus) 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่าวิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลอยู่ในระบบปกติ คือมี ค่า Risk scoring 
ไม่เกิน ระดับที่ 2 และ ค่า CR > 1.5, QR > 1 และ Cash > 0.8 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 
➢ ส่งเอกสารชุดเบิกเงิน และชุดพัสดุไม่เป็นไปตามข้ันตอน ล่าช้า เกินกำหนดชำระเงิน 
➢ ส่งชุดเงินยืมล่าช้า ไม่เป็นตามระยะที่กำหนด (เช่นส่งวันศุกร์ขอวันจันทร์) 

          ทำให้แผนการทำงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระบบที่วางไว้ 
➢ ส่งชุดล้างสัญญาเงินยืมเกินกำหนดเวลา 
➢ เจ้าหนี้หน่วยงานราชการแจ้งชื่อบัญชีไม่ครบถ้วน(ไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ 

          ทำให้เสียเวลายกเลิกเช็คและขออนุมัติออกเช็คใหม่ 
➢ ส่งชุดเบิกเงินยังไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด 
➢ ข้อลูกหนี้ค่ารักษาคงเหลือ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถสอบทานได้ (มีการติดตามทุกเดือน) 
➢ กรณีมีการแก้ไขรายการใบส่งของ ให้แจ้งทางงานการเงินด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเรียกเก็บซ้ำ 
➢ รายการสินทรัพย์ไม่ตรงตามรายงานจัดซื้อ/จ้าง ไม่สามารถตรวจทานได้ และทำให้ข้อมูลสินทรัพย์ไม่

ตรงตามประมาณการแผนทางการเงิน 
 
 
 
 

CR QR Cash Risk Scoring

2563 2.53 2.3 2.04 0

2564 3.77 3.46 2.82 0

2565 4.63 4.36 3.76 0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

เป รียบเทียบข้อมูลวิกฤติทางการเงินระดับ 7
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แนวทางแก้ไข 
 
➢ ให้งานพัสดุทุกหน่วยส่งชุดให้งานการเงิน อย่างช้าภายใน 60 วันนับจากวันที่ตรวจรับสินค้า (ปัจจุบัน 

บางกลุ่มงานส่งชุดเกินกำหนดชำระเงิน 90 วัน) ทำให้เกิดปัญหา ตามมาหลายอย่าง ทั้งยัง                                  
เสียเวลาในการรับโทรศัพท์ จากการตามหนี้จากบริษัท  และต้องเร่งทำชุดเบิกจ่ายที่เกินกำหนดชำระ
เงิน 90 วัน ก่อนเพ่ือให้ ทาง รพ.สั่งของในรอบบิลต่อไปได้  

➢ ให้เจ้าหน้าที่ ที่จัดทำโครงการส่งชุดสัญญายืมเงินก่อนจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 7 วันทำการ  
          (เผื่อเวลาให้ การเงินทำชุดเสนอผู้บริหาร) 
➢ หลังจากยืมเงินดำเนินกิจกรรมตามโครงการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรส่งเอกสารส่งคืนเงิน

ยืมภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงินยืม 
➢ ให้ขอสำเนาหน้าบัญชีธนาคารจากหน่วยงานราชการที่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีแนบให้การเงินทุกครั้ง 
➢ ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ/จ้าง รายการครุภัณฑ์ ให้สำเนารายการตรวจรับให้งานพัสดุด้วยทุกครั้ง 

 


