
การจัดทําแผนเงินบํารุง
1. แบบฟอรมแผนเงินบํารุง ไมตองบันทึกขอมูลใน cell ที่เปนสีเหลือง   เน่ืองจากไดมีการตั้งสูตรไวใหแลว

2. ไมมีการปองกัน Sheet งาน และไมมีการปองกัน cell ไว  ดังน้ัน จึงขอใหใช ความระมัดระวังในการ

บันทึกขอมูล

3. สามารถเพิ่มบรรทัดไดตามตองการ แตตองระวังการรวมขอมูลตองใหครบ   ทุก cell 

4. ในการจัดทําแผนเงินบํารุงในปงบประมาณ 2566  น้ี  จะใชเงินคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2565 ซึ่ง

ประกอบดวยเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และ  เงินสดในมือเปนขอมูลเงินคงเหลือ ยอดเงินตองตรงกับ

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ขอใหแนบรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มาพรอมแผนเงินบํารุงดวย

5. เมื่อจัดทําแผนเงินบํารุงเรียบรอยแลว ใหสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 จํานวน 1 เลม พรอมไฟลแผนเงนิบาํรุง ป 2566 

โดยผานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

6.รายการสิ่งกอสราง รวมท้ัง งานซอมแซม ปรับปรุง รื้อถอน หรือ การกระทําอื่นที่มีลักษณะเดียวกันตอ

อาคารหรือสงปลูกสราง ที่ถือเปนงานกอสรางตามนัยมาตรา 4 แหง พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ

ตองมีรูปแบบรายการกอสรางที่ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือ

สถาปตยกรรม แลวแตกรณี  รายการประมาณราคาคากอสราง (ปร.4) และสรุปการประมาณราคาคา

กอสราง (ปร.5) เพื่อประกอบการพิจารณา หากเอกสารดังกลาวยังไมเรียบรอย หรืออยูระหวางดําเนินการ 

ขอใหไมระบุรายการในแผนเงินบํารุง เพื่อใหการเสนอแผนเงินบํารุงไดรับการตรวจสอบและอนุมติตาม

ชวงเวลาที่กําหนด

7. การจัดทําแผนเงินบํารุงของ รพ.สต. ควรมีงบประมาณคงเหลือเพื่อสํารองไวเปนคาสาธารณูปโภคและ

คาจางลูกจางอยางนอย 2 เดือน

8.การขอปรับแผนเงินบํารุงระหวางป ขอใหดําเนินการเพียง 1 คร้ัง (ระหวางวันท่ี1 เมษายน-31พฤษภาคม 



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

ประจําปงบประมาณ 2566

แผนเงินบํารุง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวัฒนานคร

อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว



จํานวนเงิน 

(บาท)

1. เงินบํารุงคงเหลือสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)  315,674.21                        

   1.1 เงินบํารุงของ รพสต. (เงินของ รพสต.ที่ใชไดโดยไมมีหนี้ผูกพัน)

   1.2 งบคาเสื่อม  ป 2565 และปกอนๆ คงเหลือ (ถามี)

   1.3 งบลงทุนป 2565 และปกอนๆ คงเหลือ (ถามี)

   1.4 เงินอื่นๆ 

2. ประมาณการรายรับ ป 2566  (จากตาราง 2) 1,647,090.92                     
3. ประมาณการรายจาย ป 2566 (จากตาราง 3) 1,216,975.00                     

4. ประมาณการเงินบํารุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566 745,790.13                     

5. ประมาณการเงินคงเหลือเพื่อสํารองไวเปนคาสาธารณูปโภคและคาจาง
ลูกจางอยางนอย 2 เดือน

732,756.80

แผนเงินบํารุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวัฒนานคร  อําเภอวัฒนานคร
ปงบประมาณ 2566

รายการ

  ลงชื่อ.................................................ผูขออนุมัติ

( นางอารี  วิเชียร)

 สาธารณสุขอําเภอวัฒนานคร

ลงชื่อ ................................................ผูเห็นชอบ

 (นางดารารัตน  โหวงศ)

รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว  

ลงชื่อ....................................................ผูอนุมัติ 

 (นายประภาส ผูกดวง)

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว



1. สถิติรายรับเงินบํารุง

ตารางที่ 1 รายรับเงินบํารุงยอนหลัง 5 ป (2561- 2565)

ปงบประมาณ ยอดยกมา รายรับ รายจาย ยอดคงเหลือ หมายเหตุ

2561 619,720.00      10,270.17            551,160.86              78,829.31         

2562 78,829.31        399,343.17          111,154.00              367,018.48       

2563 367,018.48      1,291,576.90        1,639,565.00            19,030.38         

2564 19,030.38        851,329.00          533,574.80              336,784.58       

2565 336,784.58      850,366.87          871,476.78              315,674.67       

หมายเหตุ 

 ณ วันที่ 30 กันยายนของแตละป

ขอมูลทั่วไป 

1. หมายเลขโทรศัพทของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวัฒนานคร

2. บุคลากรใน รพสต. มีทั้งสิ้น จํานวน.......12.......คน 

ประกอบดวย 

2.1 นางอารี  วิเชียร                  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประเภท ขาราชการ

2.2 นายนภาพล  วสนาท            ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประเภท ขาราชการ

2.3 นางนิภารัตน  ยะหัตตะ         ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประเภท ขาราชการ

2.4 นายสมพงษ  บุญณะอินทร     ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประเภท ขาราชการ

2.5 นางสาวณิชาดา  มหาพันธุ      ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ประเภท ขาราชการ

2.6 นางสาวอารีย รองจิก            ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประเภท ขาราชการ

2.7 นางสาวจันทกานต สอนศิริ     ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ประเภท ขาราชการ

2.8 นางสาวพรทิพย  สูพรม         ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ประเภท ขาราชการ

2.9 นางสาวราณี  ถาวรยิ่ง           ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภท พนักงานราชการ

2.10 นายจักรินทร  เจนดง          ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข ประเภท พกส.

2.11 นางสาวนลินนิภา คํานึก       ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ประเภท พกส.

2.12 นางสาวสิริลดา อยูโรจน       ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ประเภท พกส.

ประเภท ระบุ ( ขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจางชั่วคราว/ลูกจางรายคาบ)

ยอดคงเหลือเปนเงินที่มีอยูทั้งหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ รพสต. และ เงินสดในมือ



2. ประมาณการรายรับป 2566

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับป 2566

 ป 63 ป 64 ป 65

1. มูลคายา เวชภัณฑ และวัสดุทุก
ประเภท ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาล

         -            -             -               -             -                -   อางอิงจาก
planfin ของ 
รพ.แมขาย

  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

2.คายาและคาบริการทางการ
แพทย (เรียกเก็บจากผูรับบริการ)

-           -         -           ป 66 ตั้งเทากับ
เฉลี่ยป 63-65

3. เงินรับโอนจาก CUP 800,000.00   450,000.00      402,000.00       1,652,000.00  550,666.67  1,200,000.00     

  3.1 เงิน OPD/ PP (แผนงาน
โครงการดานสงเสริม/ปองกัน)

300,000.00    300,000          202,000.0         802,000    267,333  500,000     

  3.2 คาบริหารจัดการ 500,000.00    150,000        200,000.00   850,000    283,333  500,000     

  3.3 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ -           -         200,000.00   

  3.4 คาจางลูกจาง -           -         

  3.5 คาตอบแทนเหมาจาย ฉ 11 -           -         

รายการรับ

รายรับจริง ประมาณ
การรายรับ

ป 66
หมายเหตุ

รายรับจริง
เฉลี่ย ป
63-65

รวมรับจริง 
ป63-65

ป 66 ตั้ง
เทากับยอดที่
ไดรับจัดสรร
จริงจาก cup



 ป 63 ป 64 ป 65รายการรับ

รายรับจริง ประมาณ
การรายรับ

ป 66
หมายเหตุ

รายรับจริง
เฉลี่ย ป
63-65

รวมรับจริง 
ป63-65

4. เงินโอนตามผลงาน    92,500.00              -      49,500    142,000    47,333      47,333

    4.1 QOF 49,500          49,500     16,500       16,500

    4.2 แพทยแผนไทย             -             -                -   

    4.3 Free schedule             -             -                -   

    4.4 อื่นๆ     92,500.00       92,500     30,833   30,833.33

5. เงินคาบริการประกันสังคม   9,000.00         -            -          9,000      3,000        3,000

  5.1 รับโอนจาก รพร.สระแกว 
และ รพ.อื่นๆ

  9,000.00         9,000       3,000         3,000

  5.2 คาบริการทางการแพทยกรณี
ทันตกรรม

            -             -                -   

6. เงินรับโอนจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

388,795.00 400,800   397,400    1,186,995   395,665    395,665      

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

-           -         -           ป 66 ตั้งเทากับ
เฉลี่ยป 63-65

  6.2 เงินโอนเพ่ือใชทําโครงการ
ตางๆ

388,795.00  400,800.00  397,400.00   1,186,995  395,665  395,665     

  6.3 เงินประกันสุขภาพแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมือง

-           -         -           

7. รายรับอื่น   1,281.90         -            -              -            -              -   

  7.1 เงินกองทุนสุขภาพตําบล -           -         ป 66 ตั้ง
เทากับยอดเงิน
ที่ตองจายจริง
ตามแผนงาน/
โครงการ

ป 66 ตั้งเทากับ
เฉลี่ยป 63-65

ป 66 ตั้งเทากับ
เฉลี่ยป 63-65



 ป 63 ป 64 ป 65รายการรับ

รายรับจริง ประมาณ
การรายรับ

ป 66
หมายเหตุ

รายรับจริง
เฉลี่ย ป
63-65

รวมรับจริง 
ป63-65

  7.2 เงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด
สระแกว

-           -         

  7.3 เงินอุดหนุน -           -         ไมตั้งประมาณ
การ

  7.4 เงินบริจาค -           -         ไมตั้งประมาณ
การ

  7.5 อื่นๆ(ระบ)ุ -           -         

8. งบคาเสื่อม -           -         ไมตั้งประมาณ
การ

9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,281.90  529.00     1,466.87   3,277.77      1,092.59   1,092.59      ป 66 ตั้งเทากับ
เฉลี่ยป 63-65รวม 1,291,576.90   851,329.00      850,366.87       2,993,272.77   997,757.59   1,647,090.92    



คาใชจาย
จริงเฉลี่ย

แผน
คาใชจาย

ป 63 ป 64 ป 65 ป 63-65 ป 2566

1 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 -        
2 คาใชจายดานบุคลากร (ไมรวมเงินประกันสังคม) -       -        
3 คาตอบแทน 59,600.00     -              147,760.00    69,120.00   -        
 3.1 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 5/2552) 59,600.00    147,760.00   69,120.00    

3.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานใน รพ.สต. (ฉบับที่ 11/2559) -             

3.3 คาตอบแทน พตส. -             

3.4 คาตอบแทนอ่ืนๆ(ระบุ)................................................ -             

4 คาใชสอย 773,247.00    36,772.40     155,266.38    142,210.93     238,000.00      

4.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ประชุม/ฝกอบรม 186,614.00  2,000.00     38,883.00     75,832.33     

4.2 คาใชจายในการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ -        

4.3 เงินสมทบประกันสังคมสวนนายจาง -        

4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม -        

4.5 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พกส. สวนนายจาง -        

4.6 คาซอมแซมบํารุงรักษา

     4.6.1 คาซอมบํารุงครุภัณฑ 3,880.00     3,150.00    11,030.00    6,020.00      20,000.00     

     4.6.2 คาซอมบํารุงยานพาหนะ 25,000.00    4,622.40    1,353.38     10,325.26    30,000.00     

     4.6.3 คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง -        50,000.00     

     4.6.4 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 1,500.00    

     4.6.5 คาซอมแซมอ่ืนๆ(ระบุ)......................

     4.6.6 คาซอมแซมอ่ืนๆ(ระบุ)......................

4.7 คาจางเหมาบริการ

     4.7.1 คาจางเหมาทําความสะอาด 26,000.00    22,500.00   59,500.00    36,000.00    60,000.00     

     4.7.2 คาจางเหมาตัดหญาและตัดแตงกิ่งไม 1,000.00     3,000.00     18,000.00    7,333.33      18,000.00     

     4.7.3 คาจางเหมาจัดทําพานดอกไมสด/พวงมาลา/
ชอดอกไม

5,000.00     10,200.00    5,066.67      15,000.00     

     4.7.4 คาจางเหมาลอกทอระบายน้ํารอบอาคาร 9,400.00     4,800.00     10,000.00     

คาใชจายจริง
หมาย
เหตุ

ตารางที่ 3 แผนเงินบํารุงประเภทคาใชจายดําเนินการปกติ ป 2566

หมวด

ลําดับ
ที่



คาใชจาย
จริงเฉลี่ย

แผน
คาใชจาย

ป 63 ป 64 ป 65 ป 63-65 ป 2566

คาใชจายจริง
หมาย
เหตุหมวด

ลําดับ
ที่

     4.7.5 คาจางเหมาลางรางน้ําฝนรอบอาคาร 4,900.00     10,000.00     

     4.7.6 คาจางเหมาซอมแซมไฟฟาภายในอาคารและ
นอกอาคาร

4,900.00     1,633.33      10,000.00     

     4.7.7 คาจางเหมาถายเอกสาร 6,553.00     11,500.00    15,000.00     

     4.7.8 คาจางเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงาน 230,000.00     

     4.7.8 คาจางเหมาปรับภูมิทัศนสํานักงาน 270,000.00     

     4.7.9 คาจางเหมาอื่นฯ -             -             

5 คาวัสดุ 320,718.00    108,322.49   110,399.00    179,813.16     150,175.00      

5.1 วัสดุสํานักงาน 20,500.00    6,833.33      13,644.00     

5.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ -             -             1,590.00       

5.3 วัสดุงานบานงานครัว 6,249.00     2,083.00      16,971.00     

5.4 วัสดุกอสราง -             -             -              

5.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 32,050.00   52,400.00    28,150.00    43,000.00     

5.6 วัสดุการเกษตร -             -             -              

5.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,730.00    8,520.00     7,416.67      8,000.00       

5.8 วัสดุเครื่องแตงกาย -             -              

5.9 วัสดุคอมพิวเตอร 34,850.00    42,640.00   28,050.00    35,180.00    51,520.00     

5.10 วัสดุกีฬา -             -              

5.11 วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,500.00     1,612.49    3,200.00     4,437.50      15,450.00     

5.12 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย -             -              

5.13 วัสดุสนาม -             -              

5.14 วัสดุการศึกษา -             -              

5.15 วัสดุอื่นๆ 263,638.00     23,500.00  -             95,712.67    -        



คาใชจาย
จริงเฉลี่ย

แผน
คาใชจาย

ป 63 ป 64 ป 65 ป 63-65 ป 2566

คาใชจายจริง
หมาย
เหตุหมวด

ลําดับ
ที่

6 ครุภัณฑ -           25,000.00  2,800.00     9,266.67    50,600.00    

ครุภัณฑสํานักงาน 2,800.00    933.33     -        
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -       -        
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -       -        
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -       -        
ครุภัณฑงานบานงานครัว -       -        
ครุภัณฑการแพทย -       -        
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 25,000.00  -           8,333.33    50,600.00    

ครุภัณอื่นๆ -       -        
7 คาที่ดินและสิ่งกอสราง -       -      -       -       -        

คาที่ดิน -       -        
สิ่งกอสราง -       -        

8 แผนงาน/โครงการ 486,000.00    375,800.00   397,400.00   419,733.33     700,000.00      

9 คาสาธารณูปโภค -            12,679.91     57,851.40    23,510.44    78,200.00    

9.1 คาไฟฟา 9,856.10    48,531.22     19,462.44    60,000.00     

9.2 คาน้ําประปา 449.40      3,438.63     1,296.01      4,200.00       

9.3 คาโทรศัพท 165.50      571.57        245.69        1,500.00       

9.4 คาอินเตอรเน็ต 708.91      5,309.98     2,006.30      11,000.00     

9.5 คาไปรษณีย -             

9.6 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เชน คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียมฯลฯ)

-            1,500.00    -             500.00        1,500.00       

1,639,565.00       533,574.80   871,476.78       414,654.53     1,216,975.00    รวมเปนเงิน 



ตารางที่ 4  แผนเงินบํารุงประเภทคาใชจายดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ป 2566

เงินบํารุง
เงินกองทุน

สุขภาพตําบล

1 การบูรณาการดูแลผูปวย Palliative Care ดวยการแพทยแผนไทยและศาสนา 7,200.00         

2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภายในหนวยงานเรื่องการเสริมสรางและพัฒนาทาง
จริยธรรม การรักษาวินัยและการปองกันผลประโยชนทับซอน

3,000.00         

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฎิบัติราชการดานสุขภาพ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2567

6,000.00         

4 พัฒนาศักยภาพงานควบคุมภายในและการบริหารดานการเงินการคลัง 48,000.00       

5 ยกระดับความสําเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการประเมิน รพสต.ติด
ดาว

19,200.00       

6 คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 9,400.00         

7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 28,800.00       

8 ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต พิชิต NCD 4,800.00         

9 มหัศจรรย 1,000 วัน plus สู สพด.4D เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมสวน
 พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

15,600.00       

10 การปองกันและแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี  อําเภอวัฒนานคร
  จังหวัดสระแกว

96,300.00       

11 งานจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม เพื่อ
กําจัดแหลงเพาะพันธยุงลาย ปองกันโรคไขเลือดออก

79,600.00       

12 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการปฐมภูมิ อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 
ปงบประมาณ พ.ศ.2566

30,000.00       

13 โครงการ  การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ทรัพยากร และสารสนเทศ มุงสู
องคกรแหงความสุข และความเปนเลิศ ปงบประมาณ ๒๕๖๖

44,100.00       

14 พัฒนาศักยภาพเครือขาย TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 8,000.00         

15 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการปฐมภูมิ อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแกว 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565

150,000.00     

16 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 150,000.00      

700,000.00   -            

หมายเหตุ  1. โครงการที่ไดรับเงินโอนในปงบประมาณ 2564 และยังไมไดดําเนินการ  

ใหนํามาตั้งเปนโครงการในปงบประมาณ 2565 ดวย

2. ขยายรายละเอียดมาจาก ตารางที่ 2 ขอ 3.1 เงิน OPD/PP  และ ขอ 7.1

งบประมาณ

รวมเปนเงิน  

ลําดับที่ โครงการ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 700,000.00                      



หนี้คางชําระ

ณ 30 กย.65

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ครุภัณฑ -              -                   50,600.00           

1.1      ครุภัณฑสํานักงาน -               -                     -                     

        - …………………………..

        - …………………………..

1.2     ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -               -                     -                     

        - …………………………..

        - …………………………..

1.3    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -               -                     -                     

        - …………………………..

1.4    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -               -                     -                     

        - …………………………..

        - …………………………..

1.5    ครุภัณฑงานบานและงานครัว -               -                     -                     

        - …………………………..

1.6    - ครุภัณฑการแพทย -               -                     -                     

        - …………………………..

        - …………………………..

       - …………………………….

1.7    - ครุภัณฑคอมพิวเตอร -               -                     50,600.00            

        - เครื่องสํารองไฟ 25,600.00            

        - กลองวงจรปด 25,000.00            

1.8 ครุภัณฑอื่นๆ -               -                     -                     

        - …………………………..

2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง -              -                   -                    

2.1 คาที่ดิน -               -                     -                     

   - …………………………………

2.2 คากอสราง -               -                     -                     

   - …………………………………

-              -                     50,600.00            

ตารางที่ 5 แผนเงินบํารุงประเภทคาใชจายลงทุน (Capital Cost) ป 2566

ใชจากเงินบํารุง
(บาท)

รวมเปนเงิน

ใชจากงบคาเสื่อม 
(บาท)

ลําดับที่ รายการ



รายการซื้อ/จาง
ลําดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ 

สิ่งกอสราง เทาท่ีระบุได)

1.1 วัสดุสํานักงาน 13,644.00                  

1.1.1.กระดาษ A4 -                        80 รีม 135.00                            10,800.00                  เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.2.ลวดเย็บกระดาษ เบอร -                        24 กลอง 10.00                              240.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.3.คลิปหนีบกระดาษ No110 -                        5 กลอง 25.00                              125.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.4.คลิปหนีบกระดาษ No108 -                        5 กลอง 60.00                              300.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.5.ปกแผนพลาสติกใส -                        1 หอ 190.00                            190.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.6 กระดาษการดสี A4 -                        5 หอ 130.00                            650.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.7 สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน -                        2 เลม 95.00                              190.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.8 สมุดทะเบียนสง -                        2 เลม 65.00                              130.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.9 สมุดทะเบียนรับ -                        2 เลม 65.00                              130.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.10 สันรูดกระดาษ 3 mm. -                        2 แพ็ค 45.00                              90.00                       เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.11 ซองขาว -                        2 มัด 45.00                              90.00                       เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.12 กรรไกร 8 นิ้ว -                        4 อัน 85.00                              336.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.13 ปากกาเคมี -                        6 ดาม 17.00                              102.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.14 คัตเตอร -                        3 อัน 65.00                              195.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.1.15 ไมบรรทัด -                        2 อัน 38.00                              76.00                       เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,590.00                   

1.2.1.ปลั๊กพวงไฟ -                        3 อัน 420.00                            1,260.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.2.2.หลอดฟออน 40 w -                        6 หลอด 55.00                              330.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

 แผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสราง  โดยใชเงินบํารุงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวัฒนานคร  อําเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแกว

จํานวนท่ีมีอยูเดิม
ความตองการจัดซื้อ  / จัด

จาง
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

วิธีจัดซ้ือ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา เหตุผล  ความจําเปน

1. คาวัสดุ

เพื่อใชในการดําเนินงานในสถานบริการ
สําหรับการจัดทําขอมูลเอก สารของเอกสาร 

และจัดทํารายงาน

เพื่อใชในการดําเนินงานในสถานบริการ
สําหรับเปลี่ยนอันเกาที่ชํารุด



รายการซื้อ/จาง
ลําดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ 

สิ่งกอสราง เทาท่ีระบุได)

จํานวนท่ีมีอยูเดิม
ความตองการจัดซื้อ  / จัด

จาง
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

วิธีจัดซ้ือ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา เหตุผล  ความจําเปน

1.3 วัสดุงานบานงานครัว 16,971.00                  

1.3.1.ถุงขยะดํา 24*28 -                        15 แพ็ค 95.00                              1,425.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.3.2.ถุงขยะดํา 26*30 -                        15 แพ็ค 95.00                              1,425.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 

1.3.3.ถุงขยะดํา 28*30 -                        15 แพ็ค 95.00                              1,425.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.4 ไมกวาดดอกหญา -                        3 ดาม 75.00                              225.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.5 กระดาษชําระมวนใหญ -                        20 แพ็ค 298.00                            5,960.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.6 กระดาษทิชชู (แบบกลอง) -                        30 กลอง 63.00                              1,890.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.7 น้ํายาลางหองน้ํา -                        2 แกลลอน 289.00                            578.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.8 น้ํายาถูพื้น -                        2 แกลลอน 289.00                            578.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.9 น้ํายาลางจาน -                        2 แกลลอน 275.00                            550.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.10 น้ํายาดันฝุน -                        1 แกลลอน 350.00                            350.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.11 น้ํายาเช็ดกระจก -                        6 ขวด 75.00                              450.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.12 ผาเช็ดมือ -                        25 ผืน 45.00                              1,125.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.13 ผงซักฟอก -                        2 ถุง 235.00                            470.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.14 ไมถูพื้น 10 นิ้ว -                        2 ดาม 200.00                            400.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.3.15 ผาถูพื้น 10 นิ้ว -                        2 ผืน 60.00                              120.00                      เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66

1.4 วัสดุกอสราง -                          

1.4.1..................................

1.4.2..................................

1.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 43,000.00                  

1.5.1.ดีเชล -                        40,000.00                  เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 เพื่อใชในการเดินทางราชการ

1.5.2.เบนซิล -                        3,000.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 เพื่อใชในการเดินทางราชการ

1.6 วัสดุการเกษตร -                          

1.6.1..................................

1.6.2..................................

1.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000.00                   

1.7.1.ปายอะคิลิก -                        10 200.00                            2,000.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 เพื่อใชในหนวยงาน

1.7.2.บอรดประชาสัมพันธ 180*100 -                        2 3,000.00                          6,000.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 เพื่อใชในหนวยงาน

1.8 วัสดุเครื่องแตงกาย -                          

1.8.1..................................

1.8.2..................................

เพื่อใชในการดําเนินงานในสถานบริการทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน



รายการซื้อ/จาง
ลําดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ 

สิ่งกอสราง เทาท่ีระบุได)

จํานวนท่ีมีอยูเดิม
ความตองการจัดซื้อ  / จัด

จาง
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

วิธีจัดซ้ือ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา เหตุผล  ความจําเปน

1.9 วัสดุคอมพิวเตอร 51,520.00                  

1.9.1.EPSON 003  (คละส)ี -                        20 กลอง 350.00                            7,000.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 เพื่อใชการปริ้นทขอมูลเอกสาร

1.9.2.EPSON T6641 (คละส)ี -                        12 กลอง 350.00                            4,200.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค. 66 เพื่อใชการปริ้นทขอมูลเอกสาร

1.9.3.Canon 790  (คละส)ี -                        6 กลอง 370.00                            2,220.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค.66 เพื่อใชการปริ้นทขอมูลเอกสาร

1.9.4.Toner Original HP 85A -                        9 กลอง 2,800.00                          25,200.00                  เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค.66 เพื่อใชการปริ้นทขอมูลเอกสาร

1.9.5.Toner HP 79A -                        2 กลอง 2,250.00                          4,500.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค.66 เพื่อใชการปริ้นทขอมูลเอกสาร

1.9.6.แผนปองกันไวรัส 12 ชุด 700.00                            8,400.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค.66 เพื่อใชในการปองกันขอมูลในคอมพิวเตอร

1.10 วัสดุกีฬา -                          

1.10.1..................................

1.10.2..................................

1.11 วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,450.00                  

1.11.1.ตอพ.ร.บ.ภาษี (บุคคลที่ 3) 650.00                            1,950.00                   เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค.66 เพื่อคุมครองผูประสบภัยจากรถ   

1.11.2.ตอประกันรถ ประเภท 1 4,500.00                          13,500.00                  เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค.66 เพื่อใชในหนวยงาน

1.12 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย -                          

1.12.1..................................

1.13 วัสดุสนาม -                          

1.13.1..................................

1.14 วัสดุการศึกษา -                          

1.14.1..................................

1.15 คาวัสดุสํารวจ -                          

1.15.1..................................

1.16 คาวัสดุอื่นๆ -                          

1.16.1..................................

150,175.00                รวมคาวัสดุ



รายการซื้อ/จาง
ลําดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ 

สิ่งกอสราง เทาท่ีระบุได)

จํานวนท่ีมีอยูเดิม
ความตองการจัดซื้อ  / จัด

จาง
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

วิธีจัดซ้ือ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา เหตุผล  ความจําเปน

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..................................

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 50,600.00                  

2.7.1.เครื่องสํารองไฟ -                        8 เครื่อง 3,200.00                          25,600.00                  เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค.66 เพื่อใชในการปองกันไฟฟาดับ

2.7.2.กลองวงจรปด -                        1 ชุด 25,000.00                        25,000.00                  เฉพาะเจาะจง ม.ค. ,พ.ค. , ส.ค.66
เพื่อใชในการปองกันทรัพยสินและลด
เหตุรายที่อาจเกิดขึ้นได

2.8 ครุภัณอื่นๆ -                          

2.8.1..................................

2.8.2..................................

50,600.00                  

2.ครุภัณฑ

รวมครุภัณฑ



รายการซื้อ/จาง
ลําดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ 

สิ่งกอสราง เทาท่ีระบุได)

จํานวนท่ีมีอยูเดิม
ความตองการจัดซื้อ  / จัด

จาง
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

วิธีจัดซ้ือ
จัดจาง

ชวงเวลาจัดหา เหตุผล  ความจําเปน

3.1 คาที่ดิน -                          

3.1.1..................................

3.1.2..................................

3.2 สิ่งกอสราง -                          

3.2.1..................................

3.2.2..................................

-                          
200,775.00               

หมายเหต ุ ขยายรายละเอียดจากตารางที่ 3 ขอ 4 ดานวัสดุ และตารางที่ 5 ขอ 1 ครุภัณฑ  ขอ2 ที่ดินสิ่งกอสราง ทั้งนี้ จํานวนเงินตองตรงกัน

การจัดซื้อจัดจางพัสดุอาจกระทําไดโดยวิธี ดังตอไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดซึ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอย

รวมท้ังสิ้น

3.คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง



สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวัฒนานคร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง อัตราคาจาง/เดือน อัตราคาจาง/ป ประเภทการจาง

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

รวมท้ังสิ้น -                           -                           
หมายเหตุ    อัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเปนอัตราคาจางรายวัน หรือรายเดือน

ประเภทการจาง ใหระบุประภทการจาง ดังนี้

ลูกจางนักเรียนทุน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลูกจางชั่วคราวรายเดือน

ลูกจางชั่วคราวรายคาบ

ลูกจางชั่วคราวรายวัน

บัญชีการจางลูกจางชั่วคราว และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566




