แผนเงินบํารุง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
ประจําปงบประมาณ 2565

ลักษณะการจัดทํางบประมาณ
1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได และรายจาย ของรพ.สต. มีจํานวนเทากัน
2. งบประมาณขาดดุล (Dificit Budget) คือ รายไดของรพ.สต. ต่ํากวารายจาย
3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายไดของ รพ.สต. สูงกวารายจาย

แผนเงินบํารุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
ปงบประมาณ 2565
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
(บาท)
1. เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
404,033.00 - เปนขอมูลเงินคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝาก
1.1 เงินบํารุงของ สสอ./รพสต. (เงินของ รพสต.ที่ใชไดโดยไมมีหนี้ผูกพัน 404,033.00 ของ รพ.สต. +เงินสดในมือ
- เปนสูตรไมตองบันทึก (เทากับขอ
1.2 งบคาเสื่อม ป 2564 และปกอนๆ คงเหลือ (ถามี)
1.1+1.2+1.3+1.4)
1.3 งบลงทุนป 2564 และปกอนๆ คงเหลือ (ถามี)
1.4 เงินอื่นๆ
2. ประมาณการรายรับ ป 2565 (จากตาราง 2)
1,836,896.36 ยกมาจากตารางที่ 2 ไมตองบันทึก
3. ประมาณการรายจาย ป 2565
1,714,455.00 เปนสูตรไมตองบันทึก (เทากับขอ 3.1+3.2+3.3)
3.1 งบรายจายดําเนินการ
1,667,455.00
3.1.1 งบรายจายดําเนินการปกติ (จากตาราง 3)
848,050.00 ยกมาจากตารางที่ 3 ไมตองบันทึก
รายการ

3.1.2 งบรายจายดําเนินการตามแผนงานโครงการ (จากตาราง 4)
3.2 งบรายจายการลงทุน (จากตาราง 5)
ประมาณการเงินบํารุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565
ประมาณการเงินคงเหลือเพื่อสํารองไวเปนคาสาธารณูปโภคและ
คาจางลูกจางอยางนอย 2 เดือน

819,405.00

ยกมาจากตารางที่ 4 ไมตองบันทึก

47,000.00

ยกมาจากตารางที่ 5 ไมตองบันทึก

526,474.36
490,894.36

ลงชื่อ.................................................ผูขออนุมัติ
(นายกรกิจ พัฒนนิติศักดิ์)
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
ลงชื่อ ................................................ผูเห็นชอบ
(นายคํารณ สมยา)
สาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
ลงชื่อ ................................................ผูเห็นชอบ
(นายสมเกียรติ ทองเล็ก)
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
ลงชื่อ....................................................ผูอนุมัติ
(นายประภาส ผูกดวง)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

ควรมีงบประมาณคงเหลือเพื่อสํารองไวเปนคา
สาธารณูปโภคและคาจางลูกจางอยางนอย 2 เดือน

1. สถิติรายรับเงินบํารุง
ตารางที่ 1 รายรับเงินบํารุงยอนหลัง 5 ป (2560- 2564)
ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
หมายเหตุ

ยอดยกมา
130,857.58
379,116.96
112,000.00

รายรับ

1,152,939.78
1,282,265.70
2,436,508.52

รายจาย

ยอดคงเหลือ

904,680.40
1,549,382.66
2,144,475.52

หมายเหตุ

379,116.96
112,000.00
404,033.00

ยอดคงเหลือเปนเงินที่มีอยูทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของหนวยงาน และ เงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายนของแตละป
ขอมูลทั่วไป
1. หมายเลขโทรศัพทของ สสอ. 037-251472
2. บุคลากรใน สสอ. มีทั้งสิ้น (รวมลูกจางชั่วคราว) จํานวน.....12........คน
ประกอบดวย
2.1 นายคํารณ สมยา
ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
2.2 นายกรกิจ พัฒนนิติศักดิ์
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
2.3 นางสาวโสภณา หันธยุง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
2.4 นางสาวจันทนา อินทรจันดา
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2.5 นางสาวกนกวรรณ เกิดทอง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏับัตกิ าร
2.6 นางสาวโสภิดา สนสรอย
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2.7.นางสาวพัชราภรณ แกวปญญา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
2.8.นางสาวรุงทิวา ลึกลือ
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
2.9 นายประจักษ ชําระกาย
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
2.10 นางสาวเกษณี บุญนัง
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
2.11 นางทยิดา สมยา
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท ขาราชการ
ประเภท ขาราชการ
ประเภท ขาราชการ
ประเภท ขาราชการ
ประเภท ขาราชการ
ประเภท ขาราชการ
ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประเภท พนักงานราชการ
ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประเภท ลูกจางชั่วคราว

2.12 นางจิณหนิภา แวนฟา

ประเภท ลูกจางชั่วคราว

ตําแหนง พนักงานบริการ

2. ประมาณการรายรับป 2565
ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับป 2565
รายการรับ

รายรับจริง
ป 63

ป 62
-

1. มูลคายา เวชภัณฑ และวัสดุทุก
ประเภท ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาล
1.1 ยา
1.2 วัสดุเภสัชกรรม
1.3 ยาสมุนไพร

รวมรับจริง ป62-64 รายรับจริงเฉลี่ย ป62-64
ป 64
-

-

-

ประมาณการ
รายรับ
ป 65

-

หมายเหตุ
- อางอิงจากplanfin
ของ รพ.แมขาย

1.4 วัสดุการแพทย(การพยาบาล)
1.5 วัสดุการแพทย(LAB)
1.6 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
1.7 วัสดุทันตกรรม
1.8 อื่นๆ
2.คายาและคาบริการทางการ
แพทย (เรียกเก็บจากผูรับบริการ)
3. เงินรับโอนจาก CUP
3.1 เงิน OPD/ PP (แผนงาน
โครงการดานสงเสริม/ปองกัน)

1,149,030.00
1,149,030.00

1,163,020.00
1,108,250.00

2,257,280.00
2,257,280.00

3.2 คาบริหารจัดการ
3.3 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ
3.4 คาจางลูกจาง
3.5 คาตอบแทนเหมาจาย ฉ 11
4. เงินโอนตามผลงาน
4.1 QOF
4.2 แพทยแผนไทย
4.3 Free schedule
4.4 อื่นๆ

752,426.67
752,426.67
-

54,770.00
-

107,083.45
107,083.45

177,546.36
177,546.36

54,770.00
284,629.81
284,629.81
-

-

1,219,405.00
18,256.67
94,876.60
94,876.60
-

-

ป 64 ตั้งเทากับเฉลี่ยป
61-63

1,722,400.00 ป 64 ตั้งเทากับยอดที่
1,300,000.00 ไดรับจัดสรรจาก cup
300,000.00

122,400.00
100,000.00 ป 64 ตั้งเทากับเฉลี่ยป
100,000.00 61-63
-

รายการรับ

รายรับจริง
ป 63

ป 62

5. เงินคาบริการประกันสังคม
5.1 รับโอนจาก รพร.สระแกว
และ รพ.อื่นๆ

-

รวมรับจริง ป62-64 รายรับจริงเฉลี่ย ป62-64
ป 64

10,265.10
10,265.10

0

10,265.10
10,265.10

5.2 คาบริการทางการแพทยกรณี
ทันตกรรม
6. เงินรับโอนจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

3,421.70
3,421.70

-

-

-

-

6.1 เงินโอนตามผลงาน (เชน
OP/PP Individual Data เงิน
P4P ฯลฯ)

-

-

-

6.2 เงินโอนเพื่อใชทําโครงการ
ตางๆ

-

-

-

6.3 เงินประกันสุขภาพแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2 เงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด
สระแกว
7.3 เงินอุดหนุน
7.4 เงินบริจาค
8. งบคาเสื่อม
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวม

-

3909.78

1,897.15

1,682.16

7,489.09

1,152,939.78

1,282,265.70

2,436,508.52

1,054,810.67

2,496
100,794.67

หมายเหตุ

12,000.00 ป 64 ตั้งเทากับเฉลี่ยป
61-63
12,000.00

-

7. รายรับอื่น
7.1 เงินกองทุนสุขภาพตําบล

-

-

ประมาณการ
รายรับ
ป 65

ป 63 ตั้งเทากับเฉลี่ยป
61-63

ป 64 ตั้งเทากับ
ยอดเงินที่ตอ งจายจริง

ไมตง ประมาณการ
ไมต้งั ประมาณการ
ไมต้งั ประมาณการ
2,496.36 ป 63 ตั้งเทากับเฉลี่ยป
61-63
1,836,896.36

ตารางที่ 3 แผนเงินบํารุงประเภทคาใชจายดําเนินการปกติ ป 2564
ลําดับ
ที่
1

2

3

คาใชจายจริง

หมวด
ป 62
มูลคายา เวชภัณฑ และวัสดุทุกประเภท ที่ใชไป
1.1 ยา
1.2 วัสดุเภสัชกรรม
1.3 ยาสมุนไพร
1.4 วัสดุการแพทย(การพยาบาล)
1.5 วัสดุการแพทย(LAB)
1.6 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
1.7 วัสดุทันตกรรม
1.8 อื่นๆ
คาใชจายดานบุคลากร (ไมรวมเงินประกันสังคม)
2.1 คาจางลูกจางนักเรียนทุน(ระบุตําแหนง)
2.1.1......................................................
2.1.2......................................................
2.2 คาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ระบุตําแหนง)
2.2.1.......................................................
2.2.2.......................................................
2.2.3.......................................................
2.2.4......................................................
2.3 คาจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน(ระบุตําแหนง)
2.3.1.พนักงานบริการ..............
2.3.2......................................................
2.4 คาจางลูกจางชั่วคราวรายคาบ(ระบุตาํ แหนง)
2.4.1.เจาพนักงานการเงินและบัญชี
2.4.2….................................................
คาตอบแทน
3.1 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552)

ป 63

ป 64

-

-

-

-

-

-

-

คาใชจายจริง
เฉลี่ย
ป 62-64
-

3.2 คาตอบแทนการปฏิบัตงิ านใน รพ.สต. (ฉบับที่ 11/2559)
3.3 คาตอบแทน พตส.

-

3.4 เงินเพิ่มพิเศษคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
สถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

-

แผนคาใชจาย
ป 2565
-

213,480.00

91,080.00

122,400.00
130,000.00
100,000.00

30,000.00

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
4

คาใชจายจริง

หมวด
คาใชสอย
4.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝกอบรม
4.2 คาใชจายในการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ
4.3 เงินสมทบประกันสังคมสวนนายจาง
4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม
4.5 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พกส. สวนนายจาง
4.6 คาซอมแซมบํารุงรักษา
4.6.1 คาซอมบํารุงครุภัณฑ
4.6.2 คาซอมบํารุงยานพาหนะ

ป 62
904,680.40

ป 63
1,549,382.66

4.6.3 คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง(บานพัก/รัว/หองเก็บของ)
4.6.4 คาซอมแซมอื่นๆ(ระบุ)..................................
4.7 คาจางเหมาบริการ
4.7.1 คาจางเหมาทําความสะอาด
4.7.2 คาจางเหมาเติมน้ํายาดับเพลิง
4.7.3 คาจางเหมาอื่น(ระบุ)..บริการ..................

5

6

7

4.7.4 คาจางเหมา ติดตั้งวอลเปเปอร/ติดตั้งบัวกันเปอน
ดานลาง
4.7.5 คาจางเหมาอื่น(ระบุ)...............................
คาวัสดุ
5.1 วัสดุสํานักงาน
5.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
5.3 วัสดุงานบานงานครัว
5.4 วัสดุกอสราง
5.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
5.6 วัสดุการเกษตร
5.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
5.8 วัสดุเครื่องแตงกาย
5.9 วัสดุคอมพิวเตอร
5.10 วัสดุกีฬา
5.11 วัสดุยานพาหนะและขนสง
5.12 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
5.13 วัสดุสนาม
5.14 วัสดุการศึกษา
5.15 วัสดุสํารวจ
5.16 วัสดุอื่นๆ
คาสาธารณูปโภค
6.1 คาไฟฟา
6.2 คาน้ําประปา
6.3 คาโทรศัพท
6.4 คาอินเตอรเน็ต
6.5 คาไปรษณีย
6.6 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เชน คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียมฯลฯ)
คาใชจายอื่น ๆ
คาใชจาย ( ภาษี หัก ณ ที่จาย )
รวมเปนเงิน

คาใชจายจริง
เฉลี่ย
ป 64
ป 62-64
2,144,475.52
-

-

แผนคาใชจาย
ป 2565
474,170.00
57,400.00
6,120.00

-

10,000.00
10,000.00

-

300,000.00
5,000.00

85,650.00

-

-

904,680.40

-

1,549,382.66

-

2,144,475.52

-

-

30,400.00
30,400.00
-

848,050.00

หมายเหตุ

ตารางที่ 4 แผนเงินบํารุงประเภทคาใชจายดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ป 2565
งบประมาณ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ
ประชาสัมพันธโครงการ มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตเด็กไทย
ประชุมคณะทํางาน MCH Board ระดับอําเภอ
อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. แมบุญธรรม รุน 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนดานการเฝาระวังปญหา
สุขภาพของนักเรียนอยางรอบดานโดยการบรรยายและแบงกลุมฝกปฏิบัติ
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายการดําเนินงานไมลืม ไมลม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย ในชมรมผูสูงอายุ
ประกวดผูสูงอายุสุขภาพดี ฟนดี 80 - 90 ป ระดับอําเภอ วังน้ําเย็น
มหกรรมประกวดผลการดําเนินงานโครงการ TO BENUMBER ONE ระดับอําเภอ
พัฒนาศักยภาพเครือขายทันตสาธารณสุขดานบริการและงานสารสนเทศทันตกรรมในระดับปฐมภูมิ
นิเทศ/ติดตาม ผลการดําเนินงานทันตกรรมใน รพ.สต.
ประเมินติดตามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน ประจําป 2564
ประชุมวางแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดบริการคลินิกผูสูงอายุการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะกลาง (IMC) และ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (LTC)ในหนวยบริการและชุมชน
(ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

เงินกองทุน
สุขภาพตําบล

เงินบํารุง
30,000.00
7,800.00
7,010.00
15,650.00
13,700.00
2,350.00
133,200.00
6,100.00
16,800.00
8,940.00
14,400.00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
อบรมพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs
ประกวดชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs
นิเทศ/ติดตามผลการดําเนินงานชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs
ประชุมถายทอดแนวทางและวางแผน การดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว สูการปฏิบัติ
ประชุมทบทวนการดําเนินงานตามคูมือ CPG การดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
นิเทศเยี่ยมเสริมพลังและกํากับติดตามพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
รับการตรวจ/นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลังจากหนวยงานภายนอกและ สสจ.สระแกว
ประชุมคณะทํางานและผูรับผิดชอบงาน Sepsis ( 2 ครั้ง/ป )
คัดกรองเบาหวานเขาจอประสาทตาในอําเภอวังน้ําเย็น
ประชุม NCD Boardในอําเภอวังน้ําเย็น
นิเทศ/ติดตามผลการดําเนินงานควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังและNCD Clinic Plus ในอําเภอวังน้ําเย็น
แพทยแผนไทยเคลื่อนที่ระดับอําเภอ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่แพทยแผนไทยและหมอพื้นบาน ดานการใชสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน

4,680.00
23,460.00
21,270.00
5,270.00
5,200.00
6,400.00
9,000.00
19,200.00
8,100.00
19,800.00
5,500.00
8,400.00
17,600.00
4,950.00

26
27
28
29
30
31
32
33

ประชุมพัฒนาการดําเนินงาน Healthy Workplace และ Green & Clean
ประเมินสถานบริการสาธารณสุข ในการดําเนินงานHealthy Workplace และ Green & Clean
ประชุมติดตามการดําเนินงาน Healthy Workplace และ Green & Clean
ประชุมสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานควบคุมภายในและการเงิน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.การดําเนินงาน 1๒ สาขา
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม.ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสค.)

28,940.00
3,710.00
9,650.00
7,700.00
8,000.00
29,620.00
14,050.00
14,050.00

34

อบรบพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
หมูบาน

50,200.00

35

อบรมพัฒนาศักยภาพการบันทึกขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพสําหรับเจาหนาที่ในสถานบริการสุขภาพ
(2 ครั้ง/ป)

10,400.00

36
37
38

ประเมินติดตามผลการปฏิบัติราชการดานสุขภาพอําเภอวังน้ําเย็น ป 2564 (2 ครั้ง/ป)
ประชุมประจําเดือนพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานเจาหนาที่ในสังกัด สสอ.วังน้ําเย็น
ประชุมเจาหนาที่และพี่เลี้ยงกํากับการกินยาวัณโรค DOT พรอมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานคัดกรองกลุมเปาหมายวัณโรค

18,000.00
18,000.00

39
40
41
42
43

ประชุมภาคีเครือขายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน RTI ระดับอําเภอ
ประเมินดัชนีลูกน้ํายุงลายดวยการลุมไขวรายตําบล
อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานพนสารเคมีกําจัดยุงลายในพื้นที่
ประชุม war room ซอมแผนเพื่อรองรับการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ใหมีความพรอมรับมือโรคระบาด และภัยสุขภาพ พรอมทั้งถอดบทเรียนการ
ระบาดของโรคที่พบในพื้นที่(ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
อบรมหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด และการชวยฟนคืนชีพ CPR ระดับอําเภอ
รวมเปนเงิน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1. โครงการที่ไดรับเงินโอนในปงบประมาณ 2563 และยังไมไดดําเนินการ
ใหนํามาตั้งเปนโครงการในปงบประมาณ 2564 ดวย
2. ขยายรายละเอียดมาจาก ตารางที่ 2 ขอ 3.1 เงิน OPD/PP และ ขอ 7.1

44

หมายเหตุ

8,800.00
7,425.00
51,040.00
52,290.00
18,750.00
26,400.00
27,600.00
819,405.00

819,405.00

ตารางที่ 5 แผนเงินบํารุงประเภทคาใชจายลงทุน (Capital Cost) ป 2564
หนี้คางชําระ
ลําดับที่
รายการ
ณ 30 ก.ย.63
(1)

(2)

1 ครุภัณฑ
1.1
ครุภัณฑสํานักงาน
- …………………………..
- …………………………..
1.2
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- …………………………..
- …………………………..
1.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- …………………………..
1.4 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- …………………………..
- …………………………..
1.5 ครุภัณฑงานบานและงานครัว
- …………………………..
1.6 - ครุภัณฑการแพทย
- …………………………..
- …………………………..
- …………………………….
1.7 - ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องสํารองไฟ
- ปริ๊นเตอร
1.8 ครุภัณฑอื่นๆ
- …………………………..
2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
2.1 คาที่ดิน
- …………………………………
2.2 คากอสราง
- …………………………………
รวมเปนเงิน

(3)

-

ใชจากงบคาเสื่อม
(บาท)

ใชจากเงินบํารุง
(บาท)

(4)

(5)

-

-

40,000.00
7,000.00

-

-

47,000.00

แผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง โดยใชเงินบํารุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

ลําดับ

รายการซื้อ/จาง
(อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู
หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง เทาที่ระบุได)

1. คาวัสดุ
1.1 วัสดุสํานักงาน
1.1.1..................................
1.1.2..................................
1.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
1.2.1..................................
1.2.2..................................
1.3 วัสดุงานบานงานครัว
1.3.1..................................
1.3.2..................................

จํานวนที่มี ความตองการจัดซื้อ/
ราคาตอหนวย
อยูเดิม
จัดจาง

จํานวนเงิน

-

-

-

วิธีจัดซื้อ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา

เหตุผล ความจําเปน

ลําดับ

รายการซื้อ/จาง
(อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู
หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง เทาที่ระบุได)

1.4 วัสดุกอสราง
1.4.1..................................
1.4.2..................................
1.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
1.5.1..................................
1.5.2..................................
1.6 วัสดุการเกษตร
1.6.1..................................
1.6.2..................................
1.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
1.7.1..................................
1.7.2..................................
1.8 วัสดุเครื่องแตงกาย
1.8.1..................................
1.8.2..................................

จํานวนที่มี ความตองการจัดซื้อ/
ราคาตอหนวย
อยูเดิม
จัดจาง

จํานวนเงิน

-

-

-

-

-

วิธีจัดซื้อ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา

เหตุผล ความจําเปน

ลําดับ

รายการซื้อ/จาง
(อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู
หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง เทาที่ระบุได)

1.9 วัสดุคอมพิวเตอร
1.9.1 TONER
1.9.2 DRUM
1.9.3 วัสดุอื่น ๆ
1.10 วัสดุกีฬา
1.10.1..................................
1.10.2..................................
1.11 วัสดุยานพาหนะและขนสง
1.11.1..................................
1.11.2..................................
1.12 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
1.12.1..................................
1.12.2..................................
1.13 วัสดุสนาม
1.13.1..................................
1.13.2..................................
1.14 วัสดุการศึกษา
1.14.1..................................
1.14.2..................................

จํานวนที่มี ความตองการจัดซื้อ/
ราคาตอหนวย
อยูเดิม
จัดจาง

0
0
0

15
7
10

1,100.00
1,200.00
550.00

จํานวนเงิน

วิธีจัดซื้อ
จัดจาง

30,400.00
16,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,400.00 เฉพาะเจาะจง
5,500.00 เฉพาะเจาะจง
-

-

-

-

-

ชวงเวลาจัดหา

ต.ค. 64 - ก.ย.65
ต.ค. 64 - ก.ย.65
ต.ค. 64 - ก.ย.65

เหตุผล ความจําเปน

เพื่อใชจัดทําเอกสารเก็บขอมูล
เพื่อใชจัดทําเอกสารเก็บขอมูล
เพื่อใชจัดทําเอกสารเก็บขอมูล

ลําดับ

รายการซื้อ/จาง
(อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู
หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง เทาที่ระบุได)

จํานวนที่มี ความตองการจัดซื้อ/
ราคาตอหนวย
อยูเดิม
จัดจาง

1.15 คาวัสดุสํารวจ
1.15.1..................................
1.15.2..................................
1.16 คาวัสดุอื่นๆ
1.16.1..................................
1.16.2..................................

-

-

รวมคาวัสดุ
2.ครุภัณฑ
2.1 ครุภัณฑสํานักงาน
2.1.1..................................
2.1.2..................................
2.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
2.2.1..................................
2.2.2..................................
2.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
2.3.1..................................
2.3.2..................................

จํานวนเงิน

30,400.00
-

-

-

วิธีจัดซื้อ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา

เหตุผล ความจําเปน

ลําดับ

รายการซื้อ/จาง
(อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู
หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง เทาที่ระบุได)

จํานวนที่มี ความตองการจัดซื้อ/
ราคาตอหนวย
อยูเดิม
จัดจาง

2.4 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.4.1..................................
2.4.2..................................
2.5 ครุภัณฑงานบานงานครัว
2.5.1..................................
2.5.2..................................
2.6 ครุภัณฑการแพทย
2.6.1..................................
2.6.2..................................
2.7 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวนเงิน

วิธีจัดซื้อ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา

เหตุผล ความจําเปน

-

-

-

47,000.00

2.7.1..เครื่องสํารองไฟ

0

10

4,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

ต.ค. 64 - ก.ย.65

2.7.2. ปริ๊นเตอร
2.8 ครุภัณอื่นๆ
2.8.1..................................
2.8.2..................................

2

1

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง
-

ต.ค. 64 - ก.ย.65

รวมครุภัณฑ

47,000.00

เพื่อใชแทนของเดิมที่เสื่อม
คุณภาพ
เพื่อใชแทนของเดิมที่เสื่อม
คุณภาพ

ลําดับ

รายการซื้อ/จาง
(อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู
หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง เทาที่ระบุได)

3.คาที่ดินและสิ่งกอสราง
3.1 คาที่ดิน
3.1.1..................................
3.1.2..................................
3.2 สิ่งกอสราง
3.2.1..................................
3.2.2..................................

จํานวนที่มี ความตองการจัดซื้อ/
ราคาตอหนวย
อยูเดิม
จัดจาง

จํานวนเงิน

วิธีจัดซื้อ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา

เหตุผล ความจําเปน

-

-

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมทั้งสิ้น
77,400.00
หมายเหตุ ขยายรายละเอียดจากตารางที่ 3 ขอ 4 ดานวัสดุ และตารางที่ 5 ขอ 1 ครุภัณฑ ขอ2 ที่ดินสิ่งกอสราง ทั้งนี้ จํานวนเงินตองตรงกัน
การจัดซื้อจัดจางพัสดุอาจกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตใน
งานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจา
ตอรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอย

บัญชีการจางลูกจางชั่วคราว และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1

นางทยิดา สมยา

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

2

นางจิณหนิภา แวนฟา

พนักงานบริการ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ อัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเปนอัตราคาจางรายวัน หรือรายเดือน

อัตราคาจาง/เดือน

อัตราคาจาง/ป

10,200.00

122,400.00

7,590.00

91,080.00

17,790.0

213,480.0

หมายเหตุ

แบบสรุปขอมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงแผนเงินบํารุงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล.......................................................................... อําเภอ ..........................................................................
รายการเดิม
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
สรุปรายการ
หนวย จํานวนเงิน ลําดับ
สรุปรายการ
หนวย จํานวนเงิน
ลําดับ
ที่
ที่

รวม

เหตุผล ความจําเปน

รวม
ลงชื่อ...........................................................ผูขออนุมัติ
(...........................................................)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล.................................

ลงชื่อ...........................................................ผูเห็นชอบ
(...........................................................)
สาธารณสุขอําเภอ..............................................

ลงชื่อ...........................................................ผูเห็นชอบ
(...........................................................)
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

ลงชื่อ...........................................................ผูขออนุมัติ
(นายสุภโชค เวชภัณฑเภสัช)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

