
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ
แผนรำยรับ -รำยจ่ำยเงินบ ำรุง

อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ  จังหวัดอ ำนำจเจริญ

ประจ ำปงีบประมำณ 2566



1
ตารางที ่ 1   ประมาณรายรับ  -  จ่ายเงินบ ารุง  ปีงบประมาณ 2566

ล ำดับ รำยรับ จ ำนวนเงิน(บำท) ล ำดับ รำยจ่ำย จ ำนวนเงิน(บำท)
1 Fixed cost Non UC จำก สสจ.อจ. 50,000.00                 1 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร L2 (ค่ำจ้ำงช่ัวครำว) 384,426.00                                       
2 Fixed cost : CUP 1,000,000.00              - ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร -                                                 
3 ยอดยกมำจำกปีงบประมำณก่อน 662,955.31               2   * ค่ำตอบแทน 120,000.00                                       
4 ดอกเบ้ียธนำคำร 1,167.13                  3   * ค่ำใช้สอย 168,000.00                                       
5 เงินภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3,364.77                  4   * ค่ำวัสดุ 173,000.00                                       
6 ค่ำสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้ำง/ กสล. 11,427.00                 5   * ค่ำสำธำรณูปโภค 126,000.00                                       
7 6   * ค่ำครุภัณฑ์ 68,000.00                                         
8 7   * ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 175,000.00                                       
9 8   * ค่ำยำและเวชภัณฑ์ 184,000.00                                       
10 9   * รำยจ่ำยตำมกลยุทธ์ (แผนงำน โครงกำร) 175,000.00                                       
11 10 รำยจ่ำยอ่ืน ๆ M5 6,000.00                                          
12

รวม 1,728,914.21           รวม 1,579,426.00                                  
หมายเหต ุรพ.สต. ควรจัดท าแผนเงินบ ารุงแบบเกินดลุ (รายรับมากกว่ารายจ่าย) เพ่ือป้องกันความสี่ยงอันจะมจีากการไดร้ับโอนเงินล่าชา้

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นำยจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นำยทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นำยปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ                              สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ                                     นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ

ประมาณรายรับ  -  จ่ายเงินบ ารุง  ปีงบประมาณ 2566



แบบการจัดท าแผนบริหารเงินบ ารุง 2
ตารางที ่ 2   สถิตริายรับเงินบ ารุง ย้อนหลัง 3 ปี (2563 - 2565)

ปีงบประมาณ รายรับบาท เพ่ิม/ลด(…..+ / -……) อัตราเพ่ิม/ลด ( % )
2563 3,448,100.22                               -                                                   0.00
2564 2,125,087.00                               1,323,013.22-                                      -38.37
2565 1,693,908.90                               431,178.10-                                        -20.29

ตารางที ่ 3  สถิตริายจ่ายเงินบ ารุง ย้อนหลัง 3 ปี (2563 - 2565)

ปีงบประมาณ รายจ่ายบาท เพ่ิม/ลด(…..+ / -……) อัตราเพ่ิม/ลด ( % )
2563 3,318,713.65                               -                                                   0.00
2564 1,794,998.91                               1,523,714.74-                                      -45.91
2565 1,600,657.04                               194,341.87-                                        -10.83

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                              สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                                      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ



ตารางที ่ 4  ก าหนดเพดานรายจ่ายเงินบ ารุง ปีงบประมาณ  2566 3

รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ

1. เงินบ ำรุงคงเหลือยกมำ( 30 ก.ย 2565) 662,955.31                                               
2. ประมำณกำรรำยรับปีงบประมำณ 2566 1,065,958.90                                            
รวม  (1)+(2) 1,728,914.21                                            
4. เพดำนรำยจ่ำยด ำเนินกำร  ≤  95 % 1,642,468.50                                            

ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                     ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
      (นำยจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นำยทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นำยปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ                        สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ                                       นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ

               



ตารางที่  5  ประมาณการรายรบัประจ าปงีบประมาณ  2566 4
ประเภทรายรับ รายรับ ประมาณการรายรับ 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566

fixed cost  Non UC สสจ.จัดสรร 50,000.00                                                     50,000.00                                                              

Fixed cost : CUP จัดสรรจากรพ.แม่ข่าย 384,770.00                                                   

Fixed cost : CUP จัดสรรจากรพ.แม่ข่าย 1,292,380.00                                                1,000,000.00                                                          

งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน -                                                                       

เงินบริจาค -                                                                       

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1,167.13                                                      1,167.13                                                               

เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3,364.77                                                      3,364.77                                                               

ค่ารักษา พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ -                                                                       

ค่าสมทบประกันสังคมส่วนลูกจ้าง/ กสล. 11,427.00                                                     11,427.00                                                              

ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -                                                                       

ค่าตรวจรักษาและบริการ(แพทย์แผนไทย) -                                                                       
รายได้อ่ืน ๆ (สิทธ์ค่ารักษา อปท. ) 800.00                                                         

งบค่าเส่ือม -                                                                       
เงินบ ารุงคงเหลือยกมา 662,955.31                                                            

รวม 1,743,908.90                                              1,728,914.21                                                       

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                  ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                             (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                           (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                         สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ



ตารางที่  6   ประมาณการรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  2566 5
ประเภทรายจ่าย รายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร L2 ค่าจ้าง พกส./ลูกจ้างช่ัวคราว (ตาราง 8) 340,477.00                                                   384,426.00                                                            
ค่าใช้จ่ายด าเนินการ
  * ค่าตอบแทน (ตาราง 8) 108,120.00                                                   120,000.00                                                            
  * ค่าใช้สอย (ตาราง 8) 300,365.02                                                   168,000.00                                                            
  * ค่าวัสดุ (ตาราง 9) 130,660.00                                                   173,000.00                                                            
  * ค่าสาธารณูปโภค (ตาราง 10) 70,055.85                                                     126,000.00                                                            
  * ค่าครุภัณฑ์  (ตาราง 11) 184,630.00                                                   68,000.00                                                              
  * ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(ตาราง15) -                                                             175,000.00                                                            
  * ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตร HR ต่างๆ(ตาราง17) 100,000.00                                                   184,000.00                                                            
  * รายจ่ายตามกลยุทธ์ (แผนงาน โครงการ) ตาราง 13 200,000.00                                                   175,000.00                                                            
รายจ่ายอ่ืน ๆ M5(น าส่งภาษี ณ ท่ีจ่าย 1%) 3,425.73                                                      6,000.00                                                               

รวมค่าใช้จ่ายด าเนินการ 1,097,256.60                                              1,195,000.00                                                       
รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 1,437,733.60                                                1,579,426.00                                                       

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                 ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                    ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                         (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                           สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ



ตารางที่  8  แผนการบรหิารเงนิบ ารงุประเภทค่าใช้จ่ายด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2566

หมวด หน้ีค้างช าาระ รายจ่ายปี 2565
30 ก.ย 2565 เงินบ ารุง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. งบบุคลากร  -             
ค่าจ้าง(พกส.สนับสนุน) 155,876.00      15,000   15,000   15,000    15,000    15,000      15,000   15,000    15,000     15,000   15,000   15,000   15,000   

ค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานธุรการ) 100,181.00      8,580     8,580     8,580      8,580      8,580       8,580     8,580     8,580       8,580    8,580     8,580     8,580     

ค่าจ้างช่ัวคราว(พนักงานท าความสะอาด) 84,420.00        6,930     6,930     6,930      6,930      6,930       6,930     6,930     6,930       6,930    6,930     6,930     6,930     

ประกันสังคมนายจ้าง 1,525.5   1,525.5   1,525.5   1,525.5   1,525.5     1,525.5   1,525.5   1,525.5    1,525.5  1,525.5   1,525.5   1,525.5   

รวม -             340,477.00     30,510   30,510  30,510   30,510   30,510     30,510  30,510   30,510    30,510  30,510  30,510   30,510   

2. ค่าตอบแทน
   ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา -             
   ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน ฉ.5 ข้อ 8 เวชฯ 108,120.00      10,000   10,000   10,000    10,000    10,000      10,000   10,000    10,000     10,000   10,000   10,000   10,000   

รวม -             108,120.00     10,000   10,000   10,000    10,000    10,000      10,000   10,000    10,000     10,000   10,000   10,000   10,000   

3. ค่าใช้สอย
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -             38,000.00        4,000     3,000      3,000      3,000       3,000     3,000     3,000       3,000    3,000     5,000     4,000     

  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ -             52,146.12        -        25,000    25,000    25,000   

  ค่าจ้างเหมาบริการ(ดูแลสวน) -             36,000.00        3,000     3,000     3,000      3,000      3,000       3,000     3,000     3,000       3,000    3,000     3,000     3,000     

  ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร) 74,218.90        5,000     5,000       5,000       5,000     

  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร -             100,000.00      -        -         30,000   34,000    110,000    10,000   -        -        

รวม -             300,365.02     3,000    12,000  6,000     31,000   11,000     36,000  65,000   121,000   16,000  31,000  13,000   7,000    

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                              สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

     

รายจ่าย ปี 2566



ตารางที่  9  แผนการบรหิารเงนิบ ารงุประเภทค่าใช้จ่ายด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2566

หมวด หน้ีค้างช าาระ รายจ่ายปี 2566
30 ก.ย 2565 เงินบ ารุง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

4. ค่าวัสดุ
  วัสดุส านักงาน -             50,960.00        3,000     3,000     3,000      3,000      3,000       3,000     3,000     3,000       3,000    3,000     3,000     3,000     

  วัสดุคอมพิวเตอร์ -             2,900.00         2,500      2,500    

  วัสดุงานบ้านงานครัว -             30,800.00        3,000     3,000      3,000       3,000     

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -             
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -             
  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -             46,000.00        10,000   10,000   10,000    10,000    10,000      10,000   10,000    10,000     10,000   10,000   10,000   10,000   

  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ( ชุดนวดแผนไทยช/ญ) -             -        

  วัสดุเคร่ืองบริโภค -             -        

  วัสดุก่อสร้าง -             -        

  วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์ -             -        

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -             -        

   วัสดุการเกษตร -             -        

   วัสดุอ่ืนๆ -             -        -        -         -         -          -        -        -          -       -        -        -        

รวม -             130,660.00     13,000   16,000  13,000   18,500   13,000     13,000  13,000   16,000    15,500  13,000  13,000   16,000   

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                              สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

รายจ่าย ปี 2564



ตารางที่  10  แผนการบรหิารเงนิบ ารงุประเภทค่าใช้จ่ายด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2566

หมวด หน้ีค้างช าาระ รายจ่ายปี 2565
30 ก.ย 2565 เงินบ ารุง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

5. ค่าสาธารณปูโภค
  ค่าไฟฟ้า -             44,302.07        6,000     6,000     6,000      6,000      6,000       6,000     6,000     6,000       6,000    6,000     6,000     6,000     

  ค่าน้ าประปา น้ าด่ืม -             16,046.36        2,500     2,500     2,500      2,500      2,500       2,500     2,500     2,500       2,500    2,500     2,500     2,500     

  ค่าโทรศัพท์ -             754.42            1,000     1,000     1,000      1,000      1,000       1,000     1,000     1,000       1,000    1,000     1,000     1,000     

  ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง -             8,953.00         1,000     1,000     1,000      1,000      1,000       1,000     1,000     1,000       1,000    1,000     1,000     1,000     

  ค่าไปรษณีย์ -             -                 -        -        -         -         -          -        -        -          -       -        -        -        

รวม -             70,055.85          10,500   10,500  10,500   10,500   10,500     10,500  10,500   10,500    10,500  10,500  10,500   10,500   

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                              สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

รายจ่าย ปี 2564



ตารางที่  11  แผนการบรหิารเงนิบ ารงุประเภทค่าใช้จ่ายด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2566

หมวด หน้ีค้างช าาระ รายจ่ายปี 2566
30 ก.ย 2565 เงินบ ารุง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. ค่าครภุณัฑ์
  ครุภัณฑ์ส านักงาน -             45,000   

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -             
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -             
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -             
  ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว -             32,730.00        
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ -             
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -             151,900.00      23,000      

  ครุภัณฑ์การเกษตร -             
  ครุภัณฑ์การศึกษา -             -                 

รวม -             184,630.00     -       -       -        45,000   23,000     -       -        -         -       -       -       -       

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง -             
   ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าส านักงาน -        30,000    

    ก่อสร้างอาคารจอดรถผู้รับบริการ 145,000    

รวม -             -                -       -       -        30,000   145,000   -       -        -         -       -       -       -       

รวม -             184,630.00     -       -       -        75,000   168,000   -       -        -         -       -       -       -       

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                              สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

รายจ่าย ปี 2565



ตารางที่  12 แผนการบรหิารเงนิบ ารงุประเภทค่าใช้จ่ายด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2566

หมวด หน้ีค้างช าาระ รายจ่ายปี 2565
30 ก.ย 2565 เงินบ ารุง ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

4. ค่ายา และเวชภณัฑ์ (M4)
  ค่ายา -             -                 
  ค่าเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา -             -                 
  ค่าวัสุการแพทย์ -             -                 

รวม -             -                -       -       -        -        -         -       -        -         -       -       -       -       

5. ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ (M5) -             -                
  * น าส่งภาษี 1% /ค่าธรรมเนียม/อากร 3,425.73            500       500       500       500       500         500       500       500        500      500       500       500       

รวม -             3,425.73         500       500       500       500       500         500       500       500        500      500       500       500       

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)

รายจ่าย ปี 2564



ตารางที่  13  แผนการบรหิารเงนิบ ารงุประเภทรายจ่ายตามกลยุทธ์ ปงีบประมาณ 2566
หมวด / โครงการ รายจ่าย

ปี 2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ
โครงการสนับสนุนหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี/หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยบริจาคโลหิต 30,000.00    30,000     
โครงการนิเทศผสมผสาน ระดับต าบล /ระดับอ าเภอ /ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 30,000.00    
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออ่ืนๆ 50,000.00    
โครงการสรุปผลงานประจ าปี 30,000.00    
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งควมสุข และธรรมาภิบาล 30,000.00    10,000     
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ./แผนปฏิบัติการ ก ากับติดตามประเมินผล 30,000.00    15,000     

รวม 200,000      -         -         10,000     45,000     -         

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                              สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

รายจ่าย ปี 2566



12.00            

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย รวม
30,000.00      30,000.00     

15,000     15,000     30,000.00      30,000.00     
30,000     30,000.00      30,000.00     

25,000     25,000.00      25,000.00     
10,000     10,000     30,000.00      30,000.00     

15,000     30,000.00      30,000.00     
 -               

-               
-               
-               
-               
-               
-               
-               
-               

15,000     10,000     30,000     15,000     25,000     25,000     -         175,000.00   

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                              สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

รายจ่าย ปี 2566



ตารางที่ 16 แผนบรหิารสินทรพัย์ ซ่อมแซมบ ารงุรกัษาครภุณัฑ์ ป ี2566 16

                                 ความต้องการของผู้ใช้ /หน่วยงานปีงบประมาณ 2565
วงเงินท่ี ปีท่ี งปม. เงิน เงิน อ่ืนๆ หน่วย ค่าเส่ือม/ปี มูลค่าสุทธิ ค่าใช้จ่าย
ช้ือ/ใช้ ช้ือ บ ารุง บริจาค งานท่ีใช้ (บาท) ส้ินปี เพ่ือซ่อมบ ารุง เงินบ ารุง งบลงทุน เงินบ ารุง งบลงทุน เช่า จ้างเหมา

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท/ปี) (บาท)
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 25,000
รถยนต์ทางราชการ 50,000

0 0 0 0
0 0 0 0

รวม -       -       -         -      -     -  -        -       -        75,000       -     -     -     -     -      -     
**ระบชุนิด ครภุณัฑ์ หรอื รายการที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่ต้องการซ่อมบ ารงุ(เพ่ือปอ้งกันการช ารดุเสียหาย) หรอืซ่อมแซม(เพ่ือซ่อมแซมจากช ารดุใหก้ลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติ)

  ลงช่ือ........….........……...…………(ผู้เสนอแผน)                           ลงช่ือ.........……………...…………(ผู้ตรวจสอบ)                            ลงช่ือ.............……………...…………(ผู้อนุมัติ)
          (นายจุมพล  พุ่มโพธ์ิ)                                                 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ )                                                 (นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                              สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

             แหล่งเงิน

รายการบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม

ถ่ายโอนภารกิจ      ขอช้ือใหม่      ช้ือทดแทน




