
แผนงาน พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

ผลผลิต สถานบริหารสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะไดรับการสงเสริมสนับสนุน 

          พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนดและยกระดับคุณภาพบริการสูสากล

กิจกรรม สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

           ผูประกอบโรคศิลปะ และเครือขายระบบบริการสุขภาพ

รายการ

สํานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพในสวนภูมิภาค

สํานักงานฯ เขต 7 (ขอนแกน) 2100700009 2100708701000000 21007xxxxI4601 57112xx P4000     100,000

สํานักงานฯ เขต 8  (อุดรธานี) 2100700020 2100708701000000 21007xxxxI4601 57112xx P4000     100,000

สํานักงานฯ เขต 9 (นครราชสีมา) 2100700011 2100708701000000 21007xxxxI4601 57112xx P3000     100,000

สํานักงานฯ เขต 10 (อุบลราชธาน)ี 2100700012 2100708701000000 21007xxxxI4601 57112xx P3400     100,000

400,000   

หมายเหต ุ  รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

               รหัสแหลงของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจาย

รวมงบประมาณที่จัดสรรครั้งนี้

รายการจัดสรรงบดําเนินงานใหสํานักงานเขต 12 เขต

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557

ขอความ ศูนยตนทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
แหลง

ของเงิน

พื้นที/่

กิจกรรม
จํานวนเงิน



แผนงาน พัฒนาดานสาธารณสุข 

ผลผลิต  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

           พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูสากล  

กิจกรรม  กิจกรรมศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหารจัดการองคกร (210071000I4602)

สํานักงานฯ เขต 1 เชียงใหม เครื่องวัดแกสเอทธิลีนออกไซด 2100708701110055 21007xxxxI4602 5711310 1206030102 2100700013  85,000.00

เปลี่ยนแปลงรายการจาก กลองถายภาพวีดีโอ 2100708701110056 21007xxxxI4602 5711310 1206040102 2100700013  25,000.00

งบรายจายอื่น (โครงการวิจัย) P042 กลองถายภาพแบบดิจิตอล 2100708701110022 21007xxxxI4602 5711310 1206040102 2100700013  27,900.00

เปนงบลงทุน เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 2100708701110051 21007xxxxI4602 5711310 1206100101 2100700013  30,000.00

    167,900.00

หมายเหต ุ  รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

รวมจํานวนเงินที่ขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณป 2557

โอนในระบบ GFMIS  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

หนวยงาน รายการ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหลงของเงิน
รหัสบัญชี

แยกประเภท

หนวยรับ

งบประมาณ
จํานวนเงิน



แผนงาน พัฒนาดานสาธารณสุข 

ผลผลิต  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

           พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูสากล  

กิจกรรม  กิจกรรมศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหารจัดการองคกร (210071000I4602)

สํานักงานฯ เขต 5 ราชบุรี
เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดระดับ

เสียง
2100708701110057 21007xxxxI4602 5711310 1206030102 2100700008  10,486.00

เปลี่ยนแปลงรายการจาก เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ 2100708701110058 21007xxxxI4602 5711310 1206030102 2100700008  7,704.00

งบรายจายอื่น (โครงการวิจัย) P042 อุปกรณซอมบํารุงเครื่องไฟฟา 2100708701110059 21007xxxxI4602 5711310 1206030102 2100700008  5,564.00

เปนงบลงทุน กลองถายภาพแบบดิจิตอล 2100708701110022 21007xxxxI4602 5711310 1206040102 2100700008  6,955.00

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 2100708701110051 21007xxxxI4602 5711310 1206100102 2100700008  25,252.00

      55,961.00

หมายเหต ุ  รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

รวมจํานวนเงินที่ขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณป 2557

โอนในระบบ GFMIS  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

หนวยงาน รายการ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหลงของเงิน
รหัสบัญชี

แยกประเภท

หนวยรับ

งบประมาณ
จํานวนเงิน



แผนงาน พัฒนาดานสาธารณสุข 

ผลผลิต  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

           พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูสากล  

กิจกรรม  กิจกรรมศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหารจัดการองคกร (210071000I4602)

สํานักงานฯ เขต 11 นครศรีธรรมราช เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 2100708701110051 21007xxxxI4602 5711310 1206100102 2100700021  20,000.00

เปลี่ยนแปลงรายการจาก เครื่องพิมพเลเซอร 2100708701110052 21007xxxxI4602 5711310 1206100102 2100700021  5,000.00

งบรายจายอื่น (โครงการวิจัย) P042 เครื่องตรวจสอบความดันของเครื่อ  2100708701110060 21007xxxxI4602 5711310 1206030102 2100700021  431,000.00

เปนงบลงทุน 

    456,000.00

หมายเหต ุ  รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

รวมจํานวนเงินที่ขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณป 2557

โอนในระบบ GFMIS  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

หนวยงาน รายการ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก แหลงของเงิน
รหัสบัญชี

แยกประเภท

หนวยรับ

งบประมาณ
จํานวนเงิน
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