
ลักษณะการจัดท างบประมาณ

1. งบประมาณสมดุล (Balanced Budget) คือ รายได้ และรายจ่าย ของ สสอ. มีจ านวนเท่ากัน

2. งบประมาณขาดดุล (Dificit Budget) คือ รายได้ของ สสอ. ต  ากว่ารายจ่าย

3. งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) คือ รายได้ของ สสอ. สูงกว่ารายจ่าย

ประจ ำปีงบประมำณ 2566

แผนเงินบ ำรุง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง

อ ำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล



แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบ ารุง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง

อ าเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
ประจ าปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบขออนุมัติแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบ ารุง

1.       ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนรำยรับ-รำยจ่ำยเงินบ ำรุง
2.       แผนเงินบ ำรุง  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง ปีงบประมำณ 2566
3.       ตำรำงท่ี 1 รำยรับเงินบ ำรุงย้อนหลัง 5 ปี (2561 – 2565)
4.       ตำรำงท่ี 2 ประมำณกำรรำยรับ ปีงบประมำณ 2566
5.       ตำรำงท่ี 3 แผนเงินบ ำรุงประเภทค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรปกติ ปีงบประมำณ 2566
6.       ตำรำงท่ี 4  แผนเงินบ ำรุงประเภทค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2566
7.       ตำรำงท่ี 5 แผนเงินบ ำรุงประเภทค่ำใช้จ่ำยลงทุน (Capital Cost) ปีงบประมำณ 2566
8.       แผนกำรจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์  ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง  โดยใช้เงินบ ำรุงส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ     ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566
9.       บัญชีกำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว และ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

    10. แบบสรุปข้อมูลแสดงกำรเปล่ียนแปลงแผนเงินบ ำรุงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566





1. สถิติรายรับเงินบ ารุง

ตารางท่ี 1 รายรับเงินบ ารุงย้อนหลัง 5 ปี (2561- 2565)

ปีงบประมาณ ยอดยกมา รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ หมายเหตุ

2561 100,551.52        -                  100,551.52        เปิดบัญชี 11 มิ.ย. 65

2562 100,551.52        681,120.46        524,328.25        257,343.73        
2563 257,343.73        367,777.83        272,920.00        352,201.56        
2564 352,201.56        98,134.23         284,920.00        165,415.79        
2565 165,415.79        369,337.31        478,206.00        56,547.10         

หมายเหตุ 

ข้อมูลท่ัวไป 
1. หมายเลขโทรศัพท์ของ สสอ. 074-750881
2. บุคลากรใน สสอ. มีท้ังส้ิน จ านวน 9 คน 
ประกอบด้วย 
2.1 นายพิทักษ์ หวังชัย             ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ประเภท ข้าราชการ
2.2 นายธานัท ยอดแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ประเภท ข้าราชการ
2.3  นายธงชัย ท าเผือก ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ประเภท ข้าราชการ
2.4  นางนูรมุมีนีน หมาดโต๊ะโส๊ะ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ประเภท ข้าราชการ
2.5  นางรูไกยะฮ์ บิลังโหลด ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ประเภท ข้าราชการ
2.6  นางสาวฮอดีย๊ะ ดีนายัง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     ประเภท ข้าราชการ
2.7 นางสาวซารีนา รอเกตุ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     ประเภท ข้าราชการ
2.8 นางสิริกาญจน์ พัตรา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     ประเภท ข้าราชการ
2.9 นางสาวรัตนา ปุ๋ยส าลี ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด 0 ประเภท ลูกจ้างช่ัวคราว

ประเภท ระบุ ( ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างช่ัวคราว/ลูกจ้างรายคาบ)

ยอดคงเหลือเป็นเงินท่ีมีอยู่ท้ังหมดตรงกับเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของ สสอ. และ เงินสดในมือ ณ วันท่ี 30 กันยายนของแต่ละปี



2. ประมาณการรายรับปี 2566

ตารางท่ี 2 ประมาณการรายรับปี 2566

 ปี 63 ปี 64 ปี 65

1. มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุก
ประเภท ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาล

               -                 -                   -                    -                  -                   -   อ้างอิงจากplanfin
 ของ รพ.แม่ข่าย

  1.1 ยา
  1.2 วัสดุเภสัชกรรม
  1.3 ยาสมุนไพร
  1.4 วัสดุการแพทย์(การพยาบาล)
  1.5 วัสดุการแพทย์(LAB)
  1.6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
  1.7 วัสดุทันตกรรม
  1.8 อ่ืนๆ
2.ค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ 
(เรียกเก็บจากผู้รับบริการ)

-                -              -              ปี 64 ต้ังเท่ากับ
เฉล่ียปี 63-65

3. เงินรับโอนจาก CUP 300,000.00  -            326,730.00   626,730.00    208,910.00  650,000.00   
  3.1 เงิน OPD/ PP (แผนงาน
โครงการด้านส่งเสริม/ป้องกัน)

100,000.00    100,000          33,333.33     300,000.00    

  3.2 ค่าบริหารจัดการ 300,000.00   226,730.00    526,730          175,576.67   350,000.00    

  3.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ -                -              -              
  3.4 ค่าจ้างลูกจ้าง -                -              -              
  3.5 ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ฉ 11 -                -              -              
4. เงินโอนตามผลงาน                -                 -        27,182.88        27,182.88       9,060.96        9,060.96
    4.1 QOF      27,182.88            27,183           9,061        9,060.96
    4.2 แพทย์แผนไทย                  -                  -                   -   

ปี 66 ต้ังเท่ากับ
เฉล่ียปี 63-65

รายการรับ

รายรับจริง ประมาณการ
รายรับ
ปี 66

หมายเหตุ

รายรับจริง
เฉล่ีย ปี63-65

รวมรับจริง ปี
63-65

ปี 66 ต้ังเท่ากับ
ยอดท่ีได้รับจัดสรร
จาก cup



 ปี 63 ปี 64 ปี 65รายการรับ

รายรับจริง ประมาณการ
รายรับ
ปี 66

หมายเหตุ

รายรับจริง
เฉล่ีย ปี63-65

รวมรับจริง ปี
63-65

5. เงินค่าบริการประกันสังคม               -                -                  -                   -                 -                  -   
  5.1 รับโอนจาก รพ.สตูล และ รพ.
อ่ืนๆ

                 -                  -                   -   

  5.2 ค่าบริการทางการแพทย์กรณี
ทันตกรรม

                 -                  -                   -   

6. เงินรับโอนจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

-            -            -             -               -             -              

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

-                -              -              ปี 65 ต้ังเท่ากับ
เฉล่ียปี 62-64

  6.2 เงินโอนเพ่ือใช้ท าโครงการต่างๆ -                -              -              ไม่ต้ังประมาณการ

  6.3 เงินประกันสุขภาพแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมือง

-                -              -              ปี 65 ต้ังเท่ากับ
เฉล่ียปี 62-65

7. รายรับอ่ืน     65,900.00    97,475.00     15,000.00     178,375.00     59,458.33                -   
  7.1 เงินกองทุนสุขภาพต าบล      65,900.00     71,975.00 137,875.00      45,958.33     ปี 65 ต้ังเท่ากับ

ยอดเงินท่ีต้องจ่าย
จริง

  7.2 เงินอุดหนุน -                -              ไม่ต้งประมาณการ
  7.3 เงินบริจาค -                -              
  7.3 เงินสนับสนุนจาก รพ.สต.     25,500.00      15,000.00 40,500.00       13,500.00     ไม่ต้ังประมาณการ
8. งบค่าเส่ือม -                -              ไม่ต้ังประมาณการ
9. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1,577.83      659.23        424.43         2,661             887.16         887.16          ปี 65 ต้ังเท่ากับ

เฉล่ียปี 62-65
รวม 367,477.83   194,950.00  737,825.76    1,664,575.76   554,858.59   659,948.12    

ปี 66 ต้ังเท่ากับ
เฉล่ียปี 16



ล ำดับ
หมวด

ค่ำใช้จ่ำยจริง
เฉล่ีย

แผนค่ำใช้จ่ำย

ท่ี ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 63-65 ปี 2566
1 มูลค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท ท่ีใช้ไป -             -             -              -              -             

  1.1 ยำ -               
  1.2 วัสดุเภสัชกรรม -               
  1.3 ยำสมุนไพร -               
  1.4 วัสดุกำรแพทย์(กำรพยำบำล) -               
  1.5 วัสดุกำรแพทย์(LAB) -               
  1.6 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ -               
  1.7 วัสดุทันตกรรม -               
  1.8 อ่ืนๆ -               

2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ไม่รวมเงินประกันสังคม) -             -             -              -              -             
2.1 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงนักเรียนทุน(ระบุต ำแหน่ง) -               
   2.1.1...................................................... -               
   2.1.2...................................................... -               
2.2 ค่ำจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข(ระบุต ำแหน่ง) -               
   2.2.1...................................................... -               
   2.2.2...................................................... -               
2.3 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว(ระบุต ำแหน่ง) -               
   2.3.1...................................................... -               
   2.3.2...................................................... -               

3 ค่าตอบแทน 8,760.00      42,360.00    5,880.00       19,000.00      8,400.00      
 3.1 ค่ำตอบแทนนอกเวลำรำชกำร (ฉบับท่ี 5/2552) -               

3.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนใน รพ.สต. (ฉบับท่ี 11/2559) -               
3.3 ค่ำตอบแทนพิเศษ (ฉ.8/ ฉ.11) -               
3.4 ค่ำตอบแทน พตส. -               

3.5 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ(ระบุ).ปฏิบัติงำนด่ำนตรวจเทศกำล...... 8,760.00      42,360.00     5,880.00       19,000.00      8,400.00       

ค่ำใช้จ่ำยจริง
หมำยเหตุ

ตารางท่ี 3 แผนเงินบ ารุงประเภทค่าใช้จ่ายด าเนินการปกติ ปี 2566



ล ำดับ
หมวด

ค่ำใช้จ่ำยจริง
เฉล่ีย

แผนค่ำใช้จ่ำย

ท่ี ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 63-65 ปี 2566

ค่ำใช้จ่ำยจริง
หมำยเหตุ

4 ค่าใช้สอย 125,610.00  18,150.00    169,706.00   104,488.67    122,000.00   
4.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ประชุม/ฝึกอบรม 27,720.00     -              81,474.00      36,398.00      80,000.00     
4.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรฯ -              -              33,442.00      11,147.33      
4.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วนนำยจ้ำง -               
4.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม -               

4.5 เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พกส. ส่วนนำยจ้ำง -               
4.6 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
     4.6.1 ค่ำซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ 4,500.00       1,500.00        10,000.00     
     4.6.2 ค่ำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 4,500.00      9,650.00       26,290.00      13,480.00      20,000.00     
     4.6.3 ค่ำซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้ำง 53,300.00     17,766.67      
4.7 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
     4.7.1 ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด -              6,000.00       24,000.00      10,000.00      12,000.00     
     4.7.2 ค่ำจ้ำงเหมำเติมน้ ำยำดับเพลิง -               
     4.7.3 ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน(ระบุ)....ค่ำจ้ำงพัฒนำเว็บไซต์. 11,890.00     3,963.33        
     4.7.4 ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน(ระบุ)..จ้ำงปรับพ้ืนท่ีรอบ สสอ. 28,200.00     9,400.00        

     4.7.5 ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืน(ระบุ)...จ้ำงซักรีดผ้ำปูโต๊ะห้องประชุม 2,500.00       833.33          
5 ค่าวัสดุ 12,950.00    69,095.00    191,470.00   91,171.67      180,000.00   

5.1 วัสดุส ำนักงำน 8,700.00      21,476.00     43,845.00      24,673.67      40,000.00     
5.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ -               -              
5.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,955.00     40,407.00      20,454.00      40,000.00     
5.4 วัสดุก่อสร้ำง -               -              
5.5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,330.00      20,110.00      60,000.00     
5.6 วัสดุกำรเกษตร 4,250.00      1,416.67        -              
5.7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ -               -              
5.8 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย -               -              
5.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,664.00     46,888.00      24,517.33      40,000.00     
5.10 วัสดุกีฬำ -               -              
5.11 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง -               -              
5.12 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ -               -              
5.13 วัสดุสนำม -               -              
5.14 วัสดุกำรศึกษำ -               -              
5.15 วัสดุส ำรวจ -               -              



ล ำดับ
หมวด

ค่ำใช้จ่ำยจริง
เฉล่ีย

แผนค่ำใช้จ่ำย

ท่ี ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 63-65 ปี 2566

ค่ำใช้จ่ำยจริง
หมำยเหตุ

6 ค่าสาธารณูปโภค -             -             -              -              -             
6.1 ค่ำไฟฟ้ำ -               -              
6.2 ค่ำน้ ำประปำ -               -              
6.3 ค่ำโทรศัพท์ -               -              
6.4 ค่ำอินเตอร์เน็ต -               -              
6.5 ค่ำไปรษณีย์ -               -              
6.6 ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม (เช่น ค่ำเคเบ้ิลทีวี
ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมฯลฯ) -               -              

147,320.00  129,605.00   367,056.00   214,660.33    310,400.00   รวมเป็นเงิน 



ตารางท่ี 4  แผนเงินบ ารุงประเภทค่าใช้จ่ายด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปี 2566

เงินบ ารุง
เงินกองทุน

สุขภาพต าบล

1 โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน อ าเภอมะนัง ปี 2566 35,000.00        
2 โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 15,000.00        
3 โครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง คปสอ.มะนัง 

ปีงบประมาณ 2566
4   -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน าในการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มติดบ้านติดเตียง
20,000.00        

5  -กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มเส่ียง
และติดตามกลุ่มเส่ียงสูงเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีบ้านเพ่ือลดผู้ป่วย
รายใหม่ลดลง

25,000.00        

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการขับเคล่ือนสุขภาวะพ้ืนท่ีอ าเภอมะนัง 
แก่อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอมะนัง 
 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2566

30,000.00        

7 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการจัดการองค์ความรู้ของบุคลากร
สาธารณสุข คปสอ.มะนัง ปี 2566

55,000.00        

8 โครงการ Digital transformation and innovation คปสอ.มะนัง ปี 2566 20,000.00        

9 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหน่วยบริการ และการบริหารจัดการ
 คปสอ.มะนัง ปี 2566

40,000.00        

10 โครงการองค์กรแห่งความสุข คปสอ.มะนัง ปี 2566 30,000.00        
11 โครงการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ

 2566
30,000.00        

300,000.00     -                  

หมายเหตุ  1. โครงการท่ีได้รับเงินโอนในปีงบประมาณ 2565 และยังไม่ได้ด าเนินการ  
ให้น ามาต้ังเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2566 ด้วย
2. ขยายรายละเอียดมาจาก ตารางท่ี 2 ข้อ 2.1 เงิน OPD/PP  

งบประมาณ

รวมเป็นเงิน  

ล าดับท่ี โครงการ

รวมเป้นเงินท้ังส้ิน 300,000.00                               



หน้ีค้างช าระ

ณ 30 กย.65

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

1 ครุภัณฑ์   
1.1      ครุภัณฑ์ส านักงาน    

        - …………………………..
        - …………………………..

1.2     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
        - …………………………..
        - …………………………..

1.3    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
        - …………………………..

1.4    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
        - …………………………..
        - …………………………..

1.5    ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว
        - …………………………..

1.6    - ครุภัณฑ์การแพทย์
        - …………………………..
        - …………………………..
       - …………………………….

1.7    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
        - .....................................

1.8 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ
        - …………………………..

2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
2.1 ค่าท่ีดิน  

   - …………………………………
2.2 ค่าก่อสร้าง  

   - …………………………………

-              -                      -                       

ตารางท่ี 5 แผนเงินบ ารุงประเภทค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Cost) ปี 2566
ใช้จากเงินบ ารุงคงเหลือ 

(ณ 30 ก.ย.65 )

รวมเป็นเงิน

ใช้จากงบค่าเส่ือมปี 2564 
และปีก่อนๆ คงเหลือ (บาท)ล าดับท่ี รายการ



รายการซ้ือ/จ้าง
ล าดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู่

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง เท่าท่ีระบุได้)

1.1 วัสดุส ำนักงำน 40,000.00     
1.1.1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน คร้ังท่ี 1 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 2
1.1.2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน คร้ังท่ี 2 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 4

1.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ -              
1.2.1..................................
1.2.2..................................

1.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000.00     
1.3.1 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว คร้ังท่ี 1 18,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 2
1.3.2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว คร้ังท่ี 2 22,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 4

1.4 วัสดุก่อสร้ำง -              
1.4.1..................................
1.4.2..................................

1.5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000.00     
1.5.1 จัดซ้ือเช้ือเพลิง 60,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 1-4
1.5.2..................................

1.6 วัสดุกำรเกษตร -              
1.6.1..................................
1.6.2..................................

1.7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ -              
1.7.1..................................
1.7.2..................................

1.8 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย -              
1.8.1..................................
1.8.2..................................

1.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000.00     
1.9.1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 1 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 2
1.9.2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 2 20,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 4

1.10 วัสดุกีฬำ -              
1.10.1..................................
1.10.2..................................

1.11 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง -              
1.11.1..................................
1.11.2..................................

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีใน สสอ.

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีใน สสอ.

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีใน สสอ.

 แผนการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์  ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง  โดยใช้เงินบ ารุงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง   จังหวัดสตูล

จ านวนท่ีมี
อยู่เดิม

ความต้องการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
วิธีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

ช่วงเวลาจัดหา เหตุผล  ความจ าเป็น

1. ค่าวัสดุ

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีใน สสอ.



รายการซ้ือ/จ้าง
ล าดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู่

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง เท่าท่ีระบุได้)

จ านวนท่ีมี
อยู่เดิม

ความต้องการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
วิธีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

ช่วงเวลาจัดหา เหตุผล  ความจ าเป็น

1.12 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ -              
1.12.1..................................
1.12.2..................................

1.13 วัสดุสนำม -              
1.13.1..................................
1.13.2..................................

1.14 วัสดุกำรศึกษำ -              
1.14.1..................................
1.14.2..................................

1.15 ค่ำวัสดุส ำรวจ -              
1.15.1..................................
1.15.2..................................

180,000.00    

2.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน -              
2.1.1..................................
2.1.2..................................

2.2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 12,000.00     
2.2.1 ซ่อมยำนพำหนะ (กง 208 สตูล) 6,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 2
2.2.2 ซ่อมยำนพำหนะ (นข 337 สตูล) 6,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 2

2.3 ครุภัณฑ์โฆษรำและเผยแพร่ -              
2.3.1..................................
2.3.2..................................

2.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ -              
2.4.1..................................
2.4.2..................................

2.5 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว -              
2.5.1..................................
2.5.2..................................

2.6 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ -              
2.6.1..................................
2.6.2..................................

2.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 50,000.00     
2.7.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เคร่ือง 50,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 1
2.7.2..................................

62,000.00     

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีใน สสอ.

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำท่ีใน สสอ.

2.ครุภัณฑ์
รวมค่าวัสดุ

รวมครุภัณฑ์



รายการซ้ือ/จ้าง
ล าดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู่

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง เท่าท่ีระบุได้)

จ านวนท่ีมี
อยู่เดิม

ความต้องการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
วิธีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

ช่วงเวลาจัดหา เหตุผล  ความจ าเป็น

3.1 ค่ำท่ีดิน -              
3.1.1..................................
3.1.2..................................

3.2 ส่ิงก่อสร้ำง 350,000.00    
3.2.1 โรงจอดรถ 150,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง ไตรมำสท่ี 1
3.2.2.ปรับปรุงสภำพอำคำร สสอ. 200,000.00    

350,000.00    
592,000.00    

หมายเหตุ  ขยำยรำยละเอียดจำกตำรำงท่ี 3 ข้อ 4 ด้ำนวัสดุ และตำรำงท่ี 5 ข้อ 1 ครุภัณฑ์  ข้อ2 ท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง ท้ังน้ี จ ำนวนเงินต้องตรงกัน

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้
ติดต่อรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุอำจกระท ำได้โดยวิธี ดังต่อไปน้ี
(๑) วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป ได้แก่ กำรท่ีหน่วยงำนของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบกำรท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมเง่ือนไขท่ีหน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้เข้ำย่ืนข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ กำรท่ีหน่วยงำนของรัฐเชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมเง่ือนไขท่ีหน่วยงำนของรัฐก ำหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่ำสำมรำยให้เข้ำย่ืน
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงำนน้ันมีผู้ประกอบกำรท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมท่ีก ำหนดน้อยกว่ำสำมรำย
(๓) วิธีเฉพำะเจำะจง ได้แก่ กำรท่ีหน่วยงำนของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบกำรท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมเง่ือนไขท่ีหน่วยงำนของรัฐก ำหนดรำยใดรำยหน่ึงให้เข้ำย่ืนข้อเสนอ หรือให้
เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำรวมท้ังกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุกับผู้ประกอบกำรโดยตรงในวงเงินเล็กน้อย

รวมท้ังส้ิน

3.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



รายการซ้ือ/จ้าง
ล าดับ (อาจแสดงรายละเอียดแยกหมวดหมู่

หรือรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง เท่าท่ีระบุได้)

1.1 วัสดุส ำนักงำน 45,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง
1.1.1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน คร้ังท่ี 1 22,000.00      ไตรมำสท่ี 2
1.1.2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน คร้ังท่ี 2 23,000.00      ไตรมำสท่ี 4

1.2 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ -               
1.2.1..................................
1.2.2..................................

1.3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 40,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง
1.3.1 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว คร้ังท่ี 1 18,000.00      ไตรมำสท่ี 2
1.3.2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว คร้ังท่ี 2 22,000.00      ไตรมำสท่ี 4

1.4 วัสดุก่อสร้ำง -               
1.4.1..................................
1.4.2..................................

1.5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง
1.5.1 จัดซ้ือเช้ือเพลิง 60,000.00      ไตรมำสท่ี 3-4
1.5.2..................................

1.6 วัสดุกำรเกษตร -               
1.6.1..................................
1.6.2..................................

1.7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ -               
1.7.1..................................
1.7.2..................................

1.8 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย -               
1.8.1..................................
1.8.2..................................

1.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง

1. ค่าวัสดุ

 แผนการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์  ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง  โดยใช้เงินบ ารุงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง   จังหวัดสตูล

จ านวนเงิน
วิธีจัดซ้ือ
จัดจ้าง

ช่วงเวลาจัดหา



1.9.1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 1 23,000.00      ไตรมำสท่ี 2
1.9.2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 2 22,000.00      ไตรมำสท่ี 4

1.10 วัสดุกีฬำ -               
1.10.1..................................
1.10.2..................................

1.11 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง -               
1.11.1..................................
1.11.2..................................

1.12 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ -               
1.12.1..................................
1.12.2..................................

1.13 วัสดุสนำม -               
1.13.1..................................
1.13.2..................................

1.14 วัสดุกำรศึกษำ -               
1.14.1..................................
1.14.2..................................

1.15 ค่ำวัสดุส ำรวจ -               
1.15.1..................................
1.15.2..................................

190,000.00     

2.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน -               
2.1.1..................................
2.1.2..................................

2.2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง -               
2.2.1..................................
2.2.2..................................

2.3 ครุภัณฑ์โฆษรำและเผยแพร่ -               
2.3.1..................................
2.3.2..................................

2.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ -               
2.4.1..................................

รวมค่าวัสดุ
2.ครุภัณฑ์



2.4.2..................................
2.5 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว -               

2.5.1..................................
2.5.2..................................

2.6 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ -               
2.6.1..................................
2.6.2..................................

2.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 50,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง
2.7.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เคร่ือง 50,000.00      ไตรมำสท่ี 2
2.7.2..................................

50,000.00      

3.1 ค่ำท่ีดิน -               
3.1.1..................................
3.1.2..................................

3.2 ส่ิงก่อสร้ำง 150,000.00     วิธีเฉพำะเจำะจง
3.2.1 โรงจอดรถ 150,000.00     ไตรมำสท่ี 1
3.2.2..................................

150,000.00     
390,000.00     

หมายเหตุ  ขยำยรำยละเอียดจำกตำรำงท่ี 3 ข้อ 4 ด้ำนวัสดุ และตำรำงท่ี 5 ข้อ 1 ครุภัณฑ์  ข้อ2 ท่ีดินส่ิงก่อสร้ำง ท้ังน้ี จ ำนวนเงินต้องตรงกัน

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุอำจกระท ำได้โดยวิธี ดังต่อไปน้ี
(๑) วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป ได้แก่ กำรท่ีหน่วยงำนของรัฐเชิญ

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ
กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดน้อยกว่าสามราย

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดรายใด
รายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมท้ังการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อย

รวมท้ังส้ิน

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุอำจกระท ำได้โดยวิธี ดังต่อไปน้ี
(๑) วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป ได้แก่ กำรท่ีหน่วยงำนของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบกำรท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมเง่ือนไขท่ีหน่วยงำนของรัฐ

รวมครุภัณฑ์
3.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง


