
คาจางบุคลากร

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน กลุมงาน

1 จัดจางเหมาบริการบุคลากรดานควบคุมโรคตดิตอ 1 คน x 15,000 บ. x 11 เดือน 

(ตําแหนงผูประสานงานควบคุมโรคติดตอ)

165,000.00        ครต.

2 จัดจางเหมาบริการบุคลากรดานควบคุมโรคตดิตอ 1 คน x 15,000 บ. x 11 เดือน 

(ตําแหนงผูประสานงานระบาดวิทยา)

165,000.00        ครต.

จางเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกลุมงานบริหาร 15 ราย (จางตอเนื่อง)

3 - ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 2 ราย 288,000.00        งานพัสดุ

4 - ตําแหนง นักวิชาการเงนิและบัญชี 2 ราย 360,000.00        งานพัสดุ

5 - ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 ราย 180,000.00        งานพัสดุ

6 - ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 4 ราย 488,400.00        งานพัสดุ

7 - ตําแหนง พนักงานทําความสะอาด 6 ราย 612,000.00        งานพัสดุ

8 คาจางผูชวยแพทยแผนไทย 3,000,000.00      แพทยแผนไทย

9 คาจางบุคลากรในเวลา 1,626,000.00      แพทยแผนไทย

10 คาจางบุคลากร 684,000.00        โรงแปรรูปมะขามเตี้ย

11 คาจางบุคลากรในเวลา 2,510,580.00      โรงพยาบาลทาฉาง

12 คาจางลูกจาง 2 คน x 10,140 บ. x 12 เดือน 243,360.00        ทันตะ

รวม 10,322,340.00      



คาตอบแทน /นอกเวลา 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย รวมงบประมาณ กลุมงาน

1 คาลวงเวลา (คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา) 36,000                งานการเงิน

2  - คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 1 คน x 15,000 บ. x 11 เดือน 165,000               ทรัพยากรบุคคล

3  - คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 1 คน x 15,000 บ. x 10 เดือน 150,000               ทรัพยากรบุคคล

คาเบี้ยประชุมกรรมการ ทรัพยากรบุคคล

4  - การคดัเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายคาตอบแทน

การสอบ พ.ศ.2549) เดือนละ 1 ครั้งๆละ 1,500 บาท (พย65-กย66)

11 1,500     16,500                ทรัพยากรบุคคล

5  - การประเมินผลงานใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ของจังหวัด

(คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ  ตําแหนง

นักวิชาการสาธารณสุข 3 เดือน/ครั้ง คณะกรรมการ 4 ราย ๆ ละ 1,000 บาท

4 4,000     16,000                ทรัพยากรบุคคล

6  - การประเมินผลงานใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ของจังหวัด 

(คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ  ตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล , นักวิชาการสถิติ  6 

เดือน/ครั้ง คณะกรรมการ 4 ราย ๆ ละ 1,000 บาท

2 4,000     8,000                  ทรัพยากรบุคคล



7  - การประเมินผลงานใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา 

(คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ  ตําแหนงเจา

พนักงานสาธารณสุข  3 เดือน/ครั้ง คณะกรรมการ 3 ราย ๆ ละ 1,000 บาท

4 3,000     12,000                ทรัพยากรบุคคล

8  - การประเมินผลงานใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา 

(คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ  ตําแหนงเจา

พนักงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานเภสัชกรรม  3 เดือน/ครั้ง 

คณะกรรมการ 3 ราย ๆ ละ 1,000 บาท

4 3,000     12,000                ทรัพยากรบุคคล

9  - การประเมินผลงานใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา 

(คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ  ตําแหนงอ่ืน ๆ

  6 เดือน/ครั้ง คณะกรรมการ 3 ราย ๆ ละ 1,000 บาท

2 3,000     6,000                  ทรัพยากรบุคคล

10 คาจางบุคลาการนอกเวลา 973,440.00           แพทยแผนไทย/ทาฉาง

11 คาจางบุคลากรนอกเวลา OT 360,000.00           แพทยแผนไทย/สสจ.

12 คาตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (งานพัสด)ุ 225,000.00           งานพัสดุ

คาตอบแทนคณะกรรมการ (งานพัสด)ุ งานพัสดุ

13  - จัดซื้อครุภัณฑ (4 โครงการ x 4 ครั้งๆละ 3,900 บ.) 62,400.00            งานพัสดุ

14  - จางกอสราง (4 โครงการ x 7 ครั้งๆละ 3,900 บ.) 109,200.00           งานพัสดุ

15  - จางปรับปรุง (2 โครงการ x 2 ครั้งๆละ 3,900 บ.) 15,600.00            งานพัสดุ

รวม 2,167,140           



ลําดับ จํานวนเงิน

1 คาใชจายเบิกเหลื่อมป (คาไฟฟา-ประปา)

1.1  - คาประปา ส.ค.65 (โรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย) 603.48

1.2  - คาประปา ก.ย.65 (โรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย) 1,081.77

1.3  - คาไฟฟา ก.ย.65 (โรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย) 4,344.88

1.4  - คาประปา ก.ย.65 (ศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย) 32.10

2 10,452                       

3 4,581.88                    

4 เชาหมายเลข (สํานักเลขา) 1 หมายเลข 7,199.16                    

5 เชาอินเตอรเน็ตสํานักงาน 496,908.00                 

6 11,328.23                   

7 19,200.00                   

8 1,500.00                    

9 8,400.00                    

10 72,000.00                   

11 9,000.00                    

12 60,000.00                   

13 720,000.00                 

14 12,000.00                   

15 180,000.00                 

16 84,000.00                   

17 1,681,535.39               

3,355,871.62             

คาไฟฟา

คาอินเตอรเน็ต+โทรศพัท

เชาอาคารพาณิชย

คาเชาตึกอาคาร (บานเชา)

คาน้ํามัน

รวม

คาน้ํา - คาไฟ

คาบํารุงเว็บไซต

คาน้ําประปา

คาไฟฟา

คาอินเตอรเน็ต+โทรศพัท

คาน้ําประปา

 เบิกเงินคาใชโทรศพัทเคลื่อนสําหรับผูบริหารฯ

แผนความตองการใชเงินบํารุง ประจําปงบประมาณ 2566

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี

รายการ

คาบริการโทรศัพท 12 เดือน เดือนละ 871

เชาหมายเลข call center 14 หมายเลข (เดือน ต.ค.65)

คาสาธารณูปโภค



ลําดับ รายการจาง
วงเงินที่จะจางท้ังสิ้น 

(บาท)
กลุมงาน

1 ปรับปรุง เจาะชองหนาตาง 1 ชอง 20,000.00 ยานพาหนะ

พรอมติดตั้งหนาตางบานเลื่อน 

ติดตั้งโทรศัพทภายใน 1 จุด

2 ปรับปรุง หองเก็บเอกสาร (งานการเงิน 100,000

และงานพัสดุ)

3 ปรับปรุงอาคาร 2 (กลุมงานสงเสริมฯ 3,000,000.00              

และพัฒนาคุณภาพฯ)

4 กันสาด อาคาร 5 ชั้น 50,000.00                  

5 ปรับปรุงสถานที่ติดตั้งเครื่องกําเนิด

ไฟฟา 100 กิโลวัตต

400,000.00

6 ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีจอดรถ (ตึกเชา) 20000

7 ปรับพื้นที่บริเวณคลังเก็บวัสดุชั่วคราว 5,000.00

22 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ยายและ

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

7,000                      ทันต

23 ปรับปรุงหองทันตกรรม 200,000                  ทันต

34 ปรับปรุงระบบไฟสําหรับโตะทํางาน 

อาคารใหม 5 ชั้น

265,000                     IT

4,067,000.00

งานจางปรับปรุงสิ่งกอสราง



ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย รวมงบประมาณ กลุมงาน

1 คาใชจายเดินทางไปราชการ 60,000                             งานการเงิน

2 คาใชจายในการสัมมนาระบาดวิทยาแหงชาติ ครั้งที่ 24 

ภายใตหัวขอ "ระบาดวิทยากึ่งศตวรรษ เรงรัดปฏิรูป 

(Golden Jubilee Epidemiology Reforms)"

2 22,770               45,540.00                        ครต.

3 คาเดินทางไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน

ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

7,580.00                          ยุทธ

4 คาสมัครเขารวมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขาย

ดวยระบบ membership

20,000.00                        พัฒนาคุณภาพ

5 คาสมัครเขารวมประชุมวิชาการ HA Southern Regional 

Forum

3,000.00                          พัฒนาคุณภาพ

6 คาลงทะเบียนการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ป 2565" รุนที่ 2

3,000.00                          พัฒนาคุณภาพ

7 คาเดินทางไปราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

"ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานบริการพยาบาล

ระดับประเทศสูคนไทยสุขภาวะดี"

6,761.00                          พัฒนาคุณภาพ

8 คาเดินทางไปราชการ รวมงานมหกรรมและพิธีมอบรางวัล 

"พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2"

2 4,722                 9,444.00                          พัฒนาคุณภาพ



9 คาเดินทางไปราชการ (อบรมผูตรวจประเมินแบบวัดการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ MOTI) ระดับเขตสุขภาพและระดับ

จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

7,400.00                          กลุมกฎหมาย

10 คาเดินทางไปราชการ (นายพิเชษฐ เพชรตุน เขารวมเปน
กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงฯ ณ ม.
ธรรมศาสตรฯ)

4,369.76                       บริหารทั่วไป

11 คาเดินทางไปราชการ (เปนกรรมการสอบสัมภาษณนักรังสีฯ
 รพ.เกาะสมุย)

2,330.00                       สํานักเลขาฯ

12 คาเดินทางไปราชการ (ประชุมผูบริหารเขตสุขภาพที่ 11 
รพ.ระนอง)

2,800.00                       สํานักเลขาฯ

13 คาเดินทางไปราชการ รวมงานมหกรรมและพิธีมอบรางวัล 
"พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2" (นพ.สสจ.)

7,280.00                       สํานักเลขาฯ

179,505                           



โครงการ ป 2566
1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดานโรคหลอดเลือดสมอง 

ปงบประมาณ 2566

146,940       ครม.

2 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 41,000         ครม.

3 พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บขอมูลผูปวย IMC 70,000         ครม.

4 โครงการพัฒนาระบบการประมวลผลขอมูล 250,000       แพทยแผนไทย

5 โครงการประกวดพ้ืนที่ตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ระดับเขต

สุขภาพที่ 11

5,000          แพทยแผนไทย

6 ประชุมพัฒนาการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาจังหวัดสุราษฎรธานีป 2566 59,800         คบส.

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS ประจําปงบประมาณ 

2566

7,200          งานการเงิน

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 27,100         ยุทธศาสตร

9 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสูความเปนเลิศ ป 2566 (ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบเครือขายดวยระบบ membership)

55,950         พัฒนาคุณภาพ

10 โครงการมหกรรมรวมพล "คนสาสุข" สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู อสม.ตนแบบ

 จ.สุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2566

1,235,650     พัฒนาคุณภาพ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปน (อสม.) นักจัดการ

สุขภาพชุมชน จ.สุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2566

800,000       พัฒนาคุณภาพ



12 โครงการหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ในราชทัณฑ และประชาชนบนพ้ืนที่เกาะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประจําป 2566

53,980         ทันต

13 โครงการประชุมหัวหนาฝายทันตสาธารณสุข 4,800          ทันต

14 โครงการผูสูงอายุจังหวัดสุราษฎรธานี มีสุขภาพดี 294,900       สงเสริม

15 อบรมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

20,000         กลุมกฎหมาย

16 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูโรค NCDs แกนนํา อสม. อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี ปงบประมาณ 

2566

46,000.00     สสอ.คีรีรัฐนิคม

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี 

ปงบประมาณ 2566

698,400.00   สสอ.คีรีรัฐนิคม

18 คาใชจายโครงการ/อบรม 102,000       งานการเงิน

19 โครงการประชุมประจําเดือน ตรวจสอบภายใน การเงินฯ 83,200         งานการเงิน

20 จัดกิจกรรมรณรงค "วันสวมโลก" (World Toilet Day) 9,720          อวล.



 ผลการใช้จ่ายเงินบำรุง  ตุลาคม 2565  
ฝ่าย ยอดยกมา รับ เบิกจ่าย คงเหลือ 

ส่วนกลาง -  8,939,719.87 2,120,604.50 484,122.73 - 7,303,238.10 

แผนไทย 3,991,209.25 909,928.15 313,010.00 4,588,127.40 

ทันตกรรม 611,596.83 83,200.00 
 

694,796.83 
แปรรูป -  1,259,329.62 - - -  1,259,329.62 

พัฒนาบุคลากร 116,431.37 - - 116,431.37 
เขต 7,085,998.05 - 74,410.20 7,011,587.85 

สมทบอาคาร 3,449,061.00 - - 3,449,061.00 

งบโควิค 1,105,094.88  8,793.66 1,096,301.22 

โรงแปรรูท่าฉาง -     47,785.93 - - -     47,785.93 
รวม     6,112,555.96  3,113,732.65   80,336.59        - 8,345,952.02  

 

 

 ผลการใช้จ่ายเงินบำรุง  พฤศจิกายน  2565  
ฝ่าย ยอดยกมา รับ เบิกจ่าย คงเหลือ 

ส่วนกลาง -7,303,238.10   11,626,934.50   5,215,520.29  -891,823.89  
แผนไทย  3,991,209.25   1,260,253.15   723,775.80   4,527,686.60  

ทันตกรรม  611,596.83   198,980.00   14,625.16   795,951.67  
แปรรูป -1,259,329.62   -     57,426.42  -1,316,756.04  

พัฒนาบุคลากร  116,431.37   -     -     116,431.37  

เขต  7,085,998.05   -     5,381,922.75   1,704,075.30  

สมทบอาคาร  3,449,061.00   -     -     3,449,061.00  
งบโควิค  1,105,094.88   -     8,793.66   1,096,301.22  

โรงแปรรูท่าฉาง -47,785.93   -     168,624.63  -216,410.56  

รวม  7,749,037.73   3,086,167.65  11,570,688.71   9,264,516.67  

 


