
โรงพยาบาล ร้อยละผลต่างรายได้ ร้อยละผลต่างค่าใช้จ่าย

ค่าท่ีควรเป็น [1.1] รายได้จริง [1.2] ผลต่าง [2]=[1.2-1.1/1.1*100]ค่าท่ีควรเป็น [3.1] รายจ่ายจริง [3.2] ผลต่าง [4]=[3.2-3.1/3.1*100]รายได้ คชจ.
รายได้
 หรือ

1.สกลนคร 1,630,442,627.63 1,760,470,788.63 130,028,161.00 7.98 2,196,001,977.93 2,101,071,193.96 -94,930,783.97 -4.32 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
2.กุสุมาลย์ 71,971,726.95 91,122,686.40 19,150,959.45 26.61 113,188,759.81 113,078,057.30 -110,702.51 -0.10 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
3.กุดบาก 60,044,172.66 66,437,473.73 6,393,301.07 10.65 71,811,753.63 75,460,761.18 3,649,007.55 5.08 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
4.พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร145,901,250.00 171,627,446.00 25,726,196.00 17.63 190,414,125.00 205,165,542.10 14,751,417.10 7.75 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
5.พังโคน 178,943,809.06 179,659,908.88 716,099.82 0.40 166,130,775.23 167,006,235.20 875,459.97 0.53 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
6.วาริชภูมิ 92,968,282.58 113,290,966.40 20,322,683.82 21.86 105,223,360.72 106,149,702.24 926,341.52 0.88 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
7.นิคมน ้าอูน 38,312,856.63 40,349,715.92 2,036,859.29 5.32 53,787,529.57 50,489,882.98 -3,297,646.59 -6.13 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
8.วานรนิวาส 296,951,768.66 325,571,796.28 28,620,027.62 9.64 470,721,723.95 528,492,915.57 57,771,191.62 12.27 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
9.ค้าตากล้า 116,725,892.18 105,516,548.32 -11,209,343.86 -9.60 105,364,197.49 106,995,365.01 1,631,167.52 1.55 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
10.บ้านม่วง 140,356,849.50 151,737,002.04 11,380,152.54 8.11 190,963,550.61 189,534,229.93 -1,429,320.68 -0.75 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
11.อากาศอ้านวย 136,717,873.22 158,726,893.71 22,009,020.49 16.10 197,885,688.50 196,793,317.51 -1,092,370.99 -0.55 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
12.ส่องดาว 68,092,995.55 67,843,485.62 -249,509.93 -0.37 95,524,813.96 99,214,486.04 3,689,672.08 3.86 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
13.เต่างอย 58,655,956.28 63,300,342.19 4,644,385.91 7.92 68,948,925.08 66,397,835.91 -2,551,089.17 -3.70 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
14.โคกศรีสุพรรณ 78,849,773.73 110,085,758.16 31,235,984.43 39.61 113,120,312.86 109,778,115.18 -3,342,197.68 -2.95 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน
15.เจริญศิลป์ 71,989,799.92 78,548,518.70 6,558,718.78 9.11 101,286,958.47 95,117,666.56 -6,169,291.90 -6.09 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
16.โพนนาแก้ว 73,500,166.67 72,171,178.23 -1,328,988.44 -1.81 83,079,516.67 85,814,364.72 2,734,848.05 3.29 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
17.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน445,764,072.81 489,149,839.90 43,385,767.09 9.73 565,832,955.00 529,059,137.55 -36,773,817.45 -6.50 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
18.พระอาจารย์แบน ธนากโร72,597,890.27 75,413,256.18 2,815,365.91 3.88 86,380,887.56 82,709,548.43 -3,671,339.13 -4.25 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ภารวมท้ังจังหวัด 3,778,787,764.30 4,121,023,605.29 342,235,840.99 9.06 4,975,667,812.03 4,908,328,357.37 -67,339,454.66 -1.35 4 12 12
แหล่งข้อมูล : hfo65.moph.go.th ณ  วันท่ี 12 กันยายน 2565 เวลา 09.40 น. คิดเป็นร้อยละ 22.22 66.67 66.67
                จากข้อมูลสรุป Planfin   (ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 ) พบว่า รายได้จริงเม่ือเปรียบเทียบกับแผนท่ีควรเป็น  ภาพรวมจังหวัดรายได้เพ่ิมขึ นจากแผนร้อยละ  9.06
รพ.ท่ีมีผลต่างรายได้จริงเปรียบเทียบแผนไม่เกินร้อยละ ± 5 มีจ้านวน 4 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 22.22)
ในส่วนรายจ่าย ภาพรวมจังหวัด ลดลงจากแผนร้อยละ -1.35  รพ.ท่ีมีผลต่างค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบแผนไม่เกินร้อยละ ± 5 มีจ้านวน 12 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 66.67)

ได้แก่ 1) รพ.สกลนคร คิดเป็นร้อยละ -4.32 2) รพ.กุสุมาลย์ คิดเป็น ร้อยยะ -0.10 3) รพ.พังโคน คิดเป็นร้อยละ 0.53 4) รพ.วาริชภูมิ คิดเป็นร้อยละ 0.88
5) รพ.ค้าตากล้า คิดเป็นร้อยละ 1.55 6) รพ.บ้านม่วง คิดเป็นร้อยละ -0.75 7) รพ.อากาศอ้านวย คิดเป็นร้อยละ -0.55 8) รพ.ส่องดาว คิดเป็นร้อยละ 3.86
9) รพ.เต่างอย คิดเป็นร้อยละ -3.70 10) รพ.โคกศรีสุพรรณ คิดเป็นร้อยละ -2.95 11) รพ.โพนนาแก้ว คิดเป็นร้อยละ 3.29 12) รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร คิดเป็นร้อยละ -4.25

ประมาณการค่าใช้จ่าย [3]ประมาณการรายได้ [1] ผลการประเมิน
สรุปแผนประมาณการรายได้-ประมาณการค่าใช้จ่าย (Planfin)  ปีงบประมาณ  2565   (ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)
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ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......2  ตุลาคม  2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......ผูบรหิารหนวยงาน นโยบายของผูบริหาร โครงสรางหนวยงาน หนาท่ีอํานาจของหนวยงาน ตามกฎกระทรวงการ
แบงสวน ราชการกระทรวงสาธารณสุข วิสยัทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH ยุทธศาสตรของประเทศโดยรวม แจงเวียนแบบ
แสดงความบริสุทธ์ิใจในการจดัซื้อจัดจาง 2565 นโยบายและยุทธศาตรของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน แผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 2566 แผนการจัดซื้อจดัจางและ การจดัหาพัสดุประจาป 2566 แผนปฏิบัติการประจาํป 2566 
พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2562 ขอบังคับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อินโฟกราฟฟก
คณะกรรมการ จริยธรรม ประจาํสํานักงานปลัดการทรวงสาธารณสขุ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข คูมือการใชทรัพยสิน
ของทางราชการโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน การวิเคราะหการจดัซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป 2565 
 คณะกรรมการโรงพยาบาลคณุธรรมโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน แผนปฏิบัติการสงเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาล
นิคมนํ้าอูนปงบประมาณ 2566 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรพัยาบุคคลของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน ขอกําหนดจริยธรรม
เจาหนาท่ีของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564................................... 
รายละเอียดขอมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....ผูบรหิารหนวยงาน นโยบายของผูบริหาร ฯ....... 

Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
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