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Flowchart ระบบแผนเงินบ ำรุง

รำยกำรเจ้ำหนี้ – ลูกหนี้ เดือน ก.ย. 2564
ของบัญชี และศูนย์จัดเก็บรำยได้

ผลกำรสอบทำนเจ้ำหนี้ – ลูกหนี้ เดือน ก.ย. 2564
ของบัญชี และศูนย์จัดเก็บรำยได้

Software บันทึกบัญชี และSoftware ศูนย์จัดเก็บ

ควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ



14 รายรับ 13 รายจ่าย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ



ด้านรับ
 เงินค่าบริการท่ีได้รับจากการให้ใช้อาคารสถานที่หรือทรัพย์สินของหน่วยบริการ

 เงินที่ได้รับชดใช้ความเสียหายหรือเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของหน่วยบริการ 
ยกเว้นทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณทั้งหมดหรือบางส่วน

 เงินที่ได้รับชดใช้คืนเงินบ ารุงหรือเงินที่ได้รับชดใช้เงินบ ารุงที่หน่วยบริการได้จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
ซึ่งหน่วยบริการได้บริการให้แก่ผู้ที่ใช้หรือใช้ร่วมกับหน่วยบริการ

 เงินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์หรือไม่ระบุวัตถุประสงค์หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง

 เงินที่ได้จากการด าเนินงานของหน่วยบริการท่ีรับจัดท า รับบริการ รับจ้างผลิต เพ่ือจ าหน่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด

 เงินที่ได้รับจากการแสดงหรือจัดกิจกรรมสาธารณสุขของหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

 เงินที่ได้รับจากการจัดประชุม อบรม สัมมนา ท่ีหน่วยบริการเป็นผู้จัดโดยใช้เงินบ ารุงเพ่ือประโยชน์ต่อการให้บริการ
สาธารณสุข



ด้านรับ
 เงินที่ได้รับจากการจัดบริการพิเศษให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย เช่น บริการรถรับส่งผู้ป่วย การใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร

เป็นต้น 

 เงินที่ได้รับจากการริบหลักประกันหรือเงินค่าปรับ เนื่องจากการผิดสัญญาที่ด าเนินการโดยเงินบ ารุงทั้งหมด 
หรือใช้เงินบ ารุงสมทบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามสัดส่วนของเงินบ ารุงเท่านั้น

 เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ได้มาด้วยเงินบ ารุงหรือทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้หน่วยบริการเพ่ือหาผลประโยชน์
โดยผู้บริจาคท่ีระบุวัตถุประสงค์หรือไม่ระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 

 เงินส่วนลดค่าบริการโทรศัพท์สาธารณะ

 เงินรายรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม
หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ

 เงินรายรับจากการผลิต หรือจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาแผนโบราณ 

 เงินรายรับอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



ด้านจ่าย
 การจ่ายเงินบารุงเพ่ือปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น

 การจ่ายเงินบารุงในลักษณะเงินค่าตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษแก่บุคคลที่ให้บริการ หรือสนับสนุนบริการในงานด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
 (ก) ด้านการรักษาพยาบาล 
 (ข) ด้านการสาธารณสุข 
 (ค) ด้านการชันสูตรพลิกศพ 
 (ง) งานด้านอื่นที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

 การจ่ายเงินบารุงเพ่ือเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กรณีส่งต่อ 
อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบริการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อหรือจ าเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องตามคาสั่งของ
แพทย์ผู้รักษา

 การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ 

 การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข



ด้านจ่าย
 การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ

 การจ่ายเงินบ ารุงให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด

 การจ่ายเงินบ ารุงเป็นค่าซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพัก หรืออาคารที่พัก 

 การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ

 การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือช่วยเหลือให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข

 การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลน ตามแผนกรอบ อัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ. 
กระทรวงสาธารณสุข หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี

 การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการผลิต หรือจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณ

 การจ่ายเงินบ ารุงตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้จ่ายได้ จากเงินบ ารุง



การท า FLOWCHART

Flowchart หรือ ผังงำน หมำยถึงแผนภำพแสดงล ำดับกำรเคลื่อนไหวหรือกำรกระท ำ
ของคนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในระบบต่ำงๆ ข้อดีของ Flowchart คือกำรแสดงภำพรวม
และช่วยจัดล ำดับขั้นตอนกำรท ำงำนในระบบได้อย่ำงเป็นระเบียบและถูกต้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
ภำยใน Flowchart จะต้องมีดังนี้
กระบวนงำนล ำดับขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบงำน
ระยะเวลำ



แผนเงนิบ ารุง

หน่วย : บาท

ประมาณการ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ     

2565

 รายรับ

รายรับจากการด าเนินงาน

รายรับคา่รักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถว้นหน้า UC 63,710,170.31    54,957,201.75    76,911,484.69    

รายรับคา่รักษาพยาบาลส าหรับโครงการสุขภาพถว้นหน้า UC งบลงทนุ3,484,333.21       3,068,593.88       4,150,796.27       

รายรับจากระบบปฏิบติัการฉุกเฉิน (EMS) 179,450.00          113,200.00          200,000.00          

รายรับคา่รักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลาง 6,476,375.51       2,555,250.94       8,349,797.52       

รายรับคา่รักษาพยาบาลผูป่้วยเบิกตน้สงักดั 103,332.00          -                        23,000.00            

รายรับคา่รักษาพยาบาลเบิกจาก อปท. 1,694,635.03       273,828.34          1,156,000.00       

รายรับคา่รักษาพยาบาลจากกองทนุประกนัสงัคม 1,576,442.74       443,950.87          1,480,880.99       

รายรับคา่รักษาพยาบาลแรงงานต่างดา้ว 162,005.13          57,286.00            72,084.00            

รายรับคา่รักษาพยาบาลและการบริการอ่ืน 5,161,817.93       9,235,652.22       3,339,062.30       

รายรับจากการให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการหน่วยบริการ (SMC)-                        -                        -                        

รายรับอ่ืนจากการด าเนินงาน

รายรับจากการช่วยเหลือเพ่ือการด าเนินงานจากต่างประเทศ -                        -                        -                        

รายรับเงินอุดหนุน -                        -                        -                        

รายรับดอกเบ้ียเงินฝาก 114,034.22          40,045.81            -                        

รายรับอ่ืน ๆ

รายรับจากการบริจาค 1,625,915.92       415,000.00          610,560.00          

รายรับอ่ืน 1,181,641.23       439,755.00          1,562,201.50       

85,470,153.23    71,599,764.81    97,855,867.27    

รายรับจากการให้บริการ

                                                                                       รวมรายรับ 

รายการ

จ านวนเงิน

ผลการด าเนินงาน

 รายจ่าย

รายจ่ายบคุลากร

คา่จา้งลูกจา้งชัว่คราว / พนักงานกระทรวง 16,955,242.50    7,443,478.50       14,647,860.00    

คา่ล่วงเวลางานบริการ / งานสนับสนุน 5,089,585.00       2,940,510.00       8,998,860.00       

คา่ตอบแทนการปฏิบติังานเวรผลดับา่ยหรือผลดัดึกของพยาบาล 1,050,480.00       518,550.00          1,095,720.00       

คา่ตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษไมท่  าเวชปฏิบติัส่วนตวั หรือปฏิบติังาน รพ.เอกชน1,320,000.00       690,000.00          1,380,000.00       

คา่ตอบแทนเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย (ฉ.11) 4,837,300.00       2,000,800.00       7,439,000.00       

คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน (ฉ.12) -                        -                        -                        

เงินเพ่ิม (พ.ต.ส) 167,733.00          46,500.00            54,000.00            

คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)-                        -                        -                        

เงินคา่ใช้จ่ายบคุลากรอ่ืน 997,521.80          310,857.40          1,012,511.20       

รายจ่ายจากการด าเนินงาน

คา่ยา 13,870,645.21    8,849,876.10       14,530,000.00    

คา่วสัดุทางการแพทย ์/ วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์/ วสัดุทนัตกรรม 10,495,315.02    7,206,967.22       11,386,369.37    

คา่วสัดุอ่ืน 2,213,335.75       1,276,097.40       3,163,294.18       

คา่สาธารณูปโภค 2,957,464.24       1,744,430.31       3,928,079.40       

คา่ตอบแทนอ่ืน -                        -                        -                        

คา่ใช้สอย 5,828,614.68       4,316,279.55       9,306,262.00       

คา่ครุภณัฑ์ 1,077,216.00       1,737,080.00       1,654,550.00       

คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                        -                        -                        

รายจ่ายอ่ืน ๆ  12,606,367.84    2,985,517.41       18,148,794.16    

79,466,821.04    42,066,943.89    96,745,300.31                                                                                     รวมรายจ่าย 





ขอบคุณครบั


