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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจว'บคีรีซั'

ถนนก้องเกียรต ิอำเภอเมือง ปข ๗๗๐๐๐ 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง'นประมาณ พ.ศ•๒(ะ๖๔ รายการงบลงทุน ของหน่วยงาน 

ส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง /สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ . บางสะพานน้อย, หัวหิน/หัวหน้ากลุ่มงาน'บริหารพัวไป 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์พี ่ปข ๐๐๓๒/ว๔๐๗๕ ลงวันท ี๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ-ศ■๒๔๖๔ จำนวน ๑ ฉบ้บ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขับธ ์ได้แจ้งรายการ 

วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีง1Jประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ โดยคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ รายหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้การเตรียมการจัดซือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงกา'5คพ5ัวา 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ตด ให้หมายความถึงเมือคณะอนุกรรมาธิการ 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบบรีะมาณ พ-ศ■๒๕๖๔ รายหน่ว ยงานของรัฐ 
และมีมัติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แหนราษฎร ในวาระที ่๒ ให้ถือว่าหน่วยงานชองรัฐนัน ได้รับทราบวงเงิน 
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างก ตามระเบียบ นั้น

ในการนี ้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุนของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันร์ ภายใต้แผนงาน/ 
ผลผลิต/โครงการและกิจกรรม โดยขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื0้จัตจ้างตำเนินการพงับ ี1,

๑. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจ้ดขีอวัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 11 1

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามระเบียบ“า และมาตรการทีเกียวข้อง โดยมเงอนไขวาจะ 

ก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประวัาปงีบประมาณ พ-ศ■๒๕๖๔ มีผลบังคับใช ้และได้รับ 
อนุมัติเงนประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้วเห่านั้น

๓. การเตรียมการก่อนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน ๒๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานประสาน 
กับกองกฎหมายและกองบริหารการคลัง เพื่อตรวจสอบเอกสารร่างชอบเชตงานบ1ี"0R) ร่างประกาศและร่างเอกสาร 

ประกวดราคาให้ถกต้อง ครบถวนเพอดาเนินการตามระเบยบก ทเกยวของ
๔. ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างโดยให้ดำเนินการดาม 

ขั้นตอนการจัดซ้ือจดจาง กอนได้รับผู้รับจ้างเพื่อให้สามารถเพื่อให้สามารถลงนามได้พันภายไนระยะเวลาที่ล้]หนด 

อันเป็นผลให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประลิ'ด®ภ'1พ ซึ่งไม่รวมถึงการดำเนินการทด้งลงน'1มล,ิญญา 
ทั้งน้ี หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยผ่านความเห็นชอบชองผู้ดรวจรว',1การ 
กระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเขตดุชภาพ และเสนอปลัดกระทรวงสา8ารณทุชทิวารณวดอไห่

/ ๕. สำหรับ ...

บ่..
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๕. สำหรับรายการก่อสร้างอาคารที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเปนง'บผกูพนัซาัมปงีบบร่ะมาณ
ให้ตรวจสอบเงินงบประมาณปีก่อนยังมีอยู่ไนระบบ GFMIS และใหดำเนินการบริหารสัญญาจ้างการก่อสร้างตาน 
ระเบียบฯ ทเกี่ยวข้อง ควรกำกับการก่อสรางและส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่าย 
งบประมาณในแต่ละงวดงาน ไม่ควรล่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิด 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ามีการเบิกจ่ายที่ล่าข้า ล่งผลให้การตั้งคำของบประมาณไม่เพียงพอในปีบัตไป
๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาอย่างต่อเนื®ง ไต้ห ี

Website : wwvy phrib.mnph.go.th / ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ/ โปรแกรมติดตามงบประมาณ 
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวะใช้ข้อมูลเฉพาะในระบบ,3ายงาบตังกตา่วเบา่บนั โดยวะราบรามข้อมูล 
ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของเขตจ้^าหต่^ป 

๗. กรณีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุาตสุประลงด์หร้ออากการอดัซ"ือจ้ดจ้างไบ ่
เร่งรัดโอนงบประมาณที่เหลือคืนกลับสำนักงานปลัดกระหรางสา5า,5ณลขุ ใดยด่าน หากหน่วยงานมีความจำเป็นใน 
การขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้แจ้งขอวับการลนับลมูบงบประมาณภายหลัง ใดนผ่านความ 
เห็นชอบของผ้ตรวจราขการกระทรวงสาธารณลุข เสนอปลัดกระทรวงสา5ารณลุขพวา'รณาตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนทเกียวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา คิริโยธิพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านล่งเสริมพัฒนา) 

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประวาบคืริข้นวั
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สำนักงๆนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนต๊วานนท ์จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐

พ & ตุลาคน! ๒๕๖เก
เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๔ รายการงบลงทุน ของหน่วยงาน 

ส่วนภรภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราซการจังหวัดปร^ท)ค ร,์ร้า},ธ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สร ๗ร๐เ’'1เ.«า๓/๑๖๙๘๔ ลงวันที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร/บญซืจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่'อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณลุข ได้แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร่ำง และแนวทางการจัดซึ้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับรายการคามร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดน้ี พระราซบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้แล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณรายฺจ่าย 
ประจำปีงบ'ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการงบลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑1๖รท๓,๖๑๕,๐๐๐ บาท (หนี่งหมื่นหนึ่งพัน 
หกร้อยสามลิบสามล้านหกแลนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่ชัดสรรให้กับหน่วยงานส่วนภูมีภาค สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนงาน/ผลผลิต/โครงทารและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้แผนงาน/ผลผลิต/โครงการและกิจกรรมดังกลาว ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย และขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ดำเนินการและถึอปฎ๊บัติตามแนวทางการบริหารงนป่ร-มาณรายจ่ายประจำปี'3นปร"'มาณ ท-ศ- ๒๕๖๔ ด้งนี ้
๑. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างและการจัดหาตามพระราขบัญญัติการจัดชีอจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 แตะแนวทางปฏิบัติงานในระบบทาร'จัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนักสิ' (e-Govemment Procurement : e-GP)โดยให้บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประนาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บระกอบด้วยระเบียบว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แสะระเบียนว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามระเบียบว และตามมาตรการทีเกียวช้อง โดยม ี
เงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงนประมาณุพ•ศ- ๒๕๖๔ 
มีผลใช้บังคับและได้รับอทุมัติเงินประจำงวดจากสํ้านักง'บปวะมาณแลว้เท์วทัน้ โดยมีแนวทาง ดังนี้

๒.๑หากเป็นรายการก่อ'หนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทนุรายกวห้ทน่ให้หนว่ยริ''1}งบป,5ะมาณ 
จัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการส่ิงก่อสร้าง ราคากลาง และราชละเอียดประกอบอื่นๆ ที่เกียวข้องให้สำนักงบประมาณ 

พิจารณาความเหมาะสมของราคา y
๒.๒ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวคเร็วชืน้

เพื่อให้ทันการเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๒.๓ หากคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที่ไม่'สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบปร-มวณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยรับงบประมาณชีแจงเหตุผลความจำเปนด่อสำนักงวนปล้ค กระ'ทรรง^าธาร
ทั้งนี ้เมื่อมาตรการเพิ่มประสทั้ธิภาพกๆรใข้จ่ายงบประมาณรายจ่วยประจํวปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
๓. การเตรียม...



'•๒-

๓. การเตรียมการทอนทารขิดฃ้อ/จ'ตจ้าง กรณีวงเงนเกิน ๒00 ล้านบาท ให้หน่วยงาน
ปร,สานกับกองทฎหมาละทองนรีหารทาพลง^อตรวจJVCน.,เอทท,vvrr,งฃอmขตงาน (TOR) รางประกาค

และร่างเอกสารประกวดรากาให้คูท^อง กรนล้วนเนอดำ1น่นการตามระณย1-|ฯ ห่เกยาขสง
๔. ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแบนรูปรายการ^ก่3สร้าง และสถานท่ีก่อสร้างโดยไห้ดำเน่นการ 

ตามขันตอนการจัดซ้ือจดจาง ก่อนได้ผู้รับจ้างฟ้อให้สามารถลงนามโด้ห้นภายไนร^^^าที่^หนด ชันเ>ป็นผล 

ให้การบริหารงบประมาณเข้นไนอ่ย1างนีหร้ะสีท®ภาพ ซึ่งไม่รามถีพาร^า1’น,ินการหนามด็,ญเ^า 
ทังนีฟ้ฟ้มีความจำฟ้นด้องเปลี่ยนให้ซื้แจงเนตุผลความจาเป็น โดยผ่านความเห้นชอบของผู้ดราจราซภาร 

กระทรวงสาธารraสุขที่รันผิดชลบเชดสุชภาพ และเสนอปลัดกระนรางสา5ารณ-สุร1ห้จารณๆห้®โป
๕. สำหรับรายการก่อสร่ำงอาคารทื่ก่อหน้ีมูกลันแถ้าเข้นงนคูภห้'นหา้มข้'511ม่'5“ฯม^ณ

ให้ตรวจสอบเงินงบประมาณปิก่อนยงมีอย่ไนวิะนน GFM!S และให้ดำเนนภารนร้นารถ้พ5างการก่อส^ง
ตามระเบียบๆ ที่เกี่ยวช้อง ควรกำกับการก่อสร้างและส่งมอนงานไห้เข้นไปตามแผนปนี้ห้^าน แล"เร่งร้ด 
การพกจายงบประมาณไนแต่ละงาดงาน ไม่ควรส่งมอนงานและเบกจ่ายงนประนา"หลา^^ใ^คราวเดีๆ ^ 
ซง่จะส่งผลให้ความก้าวหน้าในการเข้ภจ่ายงนปร:มาณไนระบบ GFMIS โม่ต่อเนี่®ง ทำให้เกิดความเช้าไจ 

ทีคลาดเคลอนวามีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ส่งผลให้ทารตงิคำของนประมาณไนเห้ยงพลไนข้ถด้ไป 4
๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเน้นการจัดซื้อจัดจ้างและภารนรหีารถ้ญญา®ย่างด่อเน®'3 ได้ที

website : www.phdb.moph.go th --ฟ ้ระบนรายงานสน้นสนุนช้อมูลสุขภา^...►โ^แกรมดิดตามงบประมาณ
สำนกงานปลัดกระทรวงสารารณสุขจะไซัข้อมน่ลเฆพาะไนระบบรายงานดังกล่าวนี,่น โดยจะรวบว.วม!ใมใล 

ทุกวนพุธของสปตาห ์ฟ้อนำเสนอต่อผู้บริห"'รร-ดันสูงไนเ1ารกำภันต่ดตๆม^ลกๆรด°า'’ข้^'3^ฃองเฃต^^]^^
. ว,,^รไ,ถากการดำณนงานบรรลฺวัตถประสงค์หรือจากภารจดัซือจดัจ้า'

ตามนโยบายที่สำคญและมีความจำเบีนเร่งด่วนในการหัดiนางานลา5ารณสุขหร0๊นํ'1โปข่ว®เหลือห^ย^าน๙^ๆ 
ทประสบภัยพิบัติ หากหน่วยงานมีความจำเป็นไนการขอร้นการสน้น'^น1,งีนเหลีอจ่ายดังกส่าวไ,^แ^ขลร้บ 
การสนับสบุนฟ้ประมาณภายหลังโดยต่านคาา^ห้นขอนข0งซืต้รวจราซกๆรทระทรวงสาธารณสุขท้รับผิดชอบ 

เขตสุขภาพและเสนอปลัดกระหรางลา®1รณสุขนิ0ารณาตอเ^
ซึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานทํเกี่ยาของดำเข้นการต่อโปถ้าย จะเป็นหระสุณ

ขอนสดงความนับถีอ,-ๆ

(นายรงขัย กิรติทัดถ^'■•ก'ม 
ผู้ตรวจราจการท■ภ'’ ■■.รวงสาธารน!สุข 

รักบาร''•ขการแทน รองย'”'''1 V■* •‘ภ ••
vihหน้ากลุ่มภาร1าจดามลนนลา(นง 'นร''" ’i'ทั31 '*

กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมภีาค น
โท'ร /โทรสาร เขตสุขภาพที ่๑๒๓: ๐ ๒๕๙0 ๑๗๕๐

เขตสุขภาพที ่๔๕๖: ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๕ 
เขตสุขภาพท ี๗ ๗ ๙ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๙ 
เขตสุขภาพที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ : ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๓๙ 

สำเนาส่ง - นายแพทยํ่สาธารณสุขจังหรัด ปา'-■ง0ป^ ร้าเ^
. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 
- ผรำนวยการโรงพยาบาลคูนย์/ผู้ลำนวยการโรงพยาปาลหัร'เบ

http://www.phdb.moph.go


บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบร่ะขิ0าจงบประมาณ พ-ศ•๒๕๖๔ 

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง

หน่วยงาน สำนักงานนํลดกระ‘ครางลา^ารณจี'ย 
แผนงาน ะ แผนงานยุทธศาสตร์!•สริมลร้างคน^จ,ีขภาวะทด 

โครงการ ะ โครงการพัฒนาระบบบริการจี'1'ภาพ 

กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม รร"'|£6 plan

ค่าครภัณท ์ _________________ ----------- —-----------

เขต ร่ าดับ รายการ ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จำนวน
(หน่วย)

งบประมาณ
ป ี๒๔๖๔

(บาท)

สถานทจัดสรร จังหวัด

รวมเงิน'ท1๎งสิน ๒๑ ๘,๘๔๒,๘00

& ๑ น

จํ

‘เรื่องเป่าแอลกอธอล ์โรงพยาบาลกุยบุริ
าบลกุยบุรื อำเทอกุยบุร ี
งิหวัดประอวบคีรีขันร์ ® เครึ๋อง

๔๗,01๐0 ๔๗,๓00 โรงพยาบาลกุยบุรี ประจวบศรขนธ

๕ ๒ 1ครื่องเป่าแอลกอออล โรงพยาบาลหันสะแก 
าาบลนๆหูกวาง อำเภอพับละแก 
วังหวัดประจวบคีรีชับธ์ 31 เกรี8่ง

๔๗1๓๐๐ &} ๔๗,๓๐๐ รงพยาบาลพับสะ,แก ประจวนครขนร

๕ ๓ รถพยาบาลโครงสร้างบ่ล8ตภยัเคล8ึบสาร

ต้านจุลขีพขนาดกลาง
.รงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพศเน 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีชันร์

๑ คัน

10,๔๓0,๔00 ๑ ๒,๔๓๐,๔00 เรงพยาบาลบางสะพาน ประจวบคร่ข้นธ่

*๗‘ช ๔' ร

£ ๔ เฅร่ืองตรวจอวัยวะทายโนล้ายคลบ1ลย๊ง
ความถี่สูง ซนิดส ี๒ หัวตรวจ 
โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีชันร์ 
ร1 เครื่อง

๔๑๑,๔๐๐ (จ่า ๙®๑,๔๐๐ โรงทยาบาลบางสะพาน ปรรจวไพิรขันธ

๕ ๕ เคร่ืองเป๋าแอลกอออล์ โรงพ8'’บาล 
บางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ 
อำเภอบางสะพาน จังหวดประจวบศรขน®

๑ เครื่อง

๔๗,๓00 ๑ ๔๗,๓0๐ โรงพยาบาลบางสะพาน ประจวบครขนธ

๓»*พ 4/ *

๕ ๖ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการโหลจีง
สำหรับเด็ก (hish flow oxygen therapy) 
โรงพยาบาลบางสะพานตำบลกำ,■นดิน1,1,โ511 
อำเภอบางสะพาน จังหวดประจวบศรขน®
๑ เครื่อง

10๔๔,๐๐๐ ๑ ๒๔๔,๐๐๐ โรงพยาบาลบางสะพวน ประจวบศรขนธ

(นายสินชัย ด้นติรัตนานนท์) 

ผ้อำนวยการกองบริหารการล'1ธารณ55ข



บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปrcจํ'1ปี'5บปร5!มาณ พ.ศ.๒£๖๔ 

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้า'5

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ'ช 
แผนงาน ะ แผนงานยุทรศาสตร์เสริมสร้างให้ศนมีสุยภาวะ 

โครงการ ะ โครงการพัฒนาระบบบริศารสฃุภาพ 

กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดั'ย ตาม Service p*-an

คาครุภ่ณฑ่

1ขต รh ดับ รายการ ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จำนวน
(หน่วย)

งบประมาณ
จ ๖๕๖๔

(บาท)

สถานที่จัดสรร 1 จังหวัด

๕ ๗ ครื่อากระตุกไ.ฟ่ฬัาหัวใจขนิดไบเทสิค
«รัอมภาควัดยยกซิเจนในณี®ด โรงพยๆนาf 
บางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีชันธ'

ร1 ชุด

๓๖๓,๔๐๐ ๑ ๓๖๓,๔๐๐ รงพยาบาลนางสะพาน 1 ประจวบคีรีขันธ์

๕ ๘ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมต้ายปริมาตร 
และความดัน ขนาดเลก โรงพยาบาล 
บางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
๑ เครื่อง

ธน๔ด,0๐0 ๑ ๔๔๑,๐๐๐ [รงพยาบาลบางสะพาน ประจวบครขินธ่

๕: ๙ เตียงคลอดไฟฟ้า โรงพยาบาลบางสะพาน 
ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวนคีรีขันธ์ «1 เคียง

๒๙๔,๐0๐ ๑ ๖๙๔,๐๐๐ โรงพยาบาลบางสะพาน ประจวบคิริขันธ่

๕ ๑๐ เครื่องเป้าแอลกอยอล์ โรงพยาบาล
บางสะพานน้อย ตำบลปากแพรก 
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์

๔๗,๓๐๐ ๑ ๔๗,๓๐๐ โรงพยาบาลบาง
สะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

๕ ๑๑ เคร่ืองช่วยทายใจชนิดควบคุมด้าอปริมาด1 
และความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลบ 
สะพานน้อย ตำบลปากแพรก 
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ 
ร. เครื่อง

าง
๔๔๑,๐๐๐ ๑ ๔๔๑,๐๐๐ โรงพยาบาลนาง

สะพานน้อย
1 ประจวบคีรีขันธ์

J------------—;
๕ ๑๖ เครื่องเป่าแอลกอธอล์โรงพยาบาลปราณบุรี

ตำบลวังก์พง อำ๓อปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ เครื่อง

๔๗,๓๐๐ ๑ ๔๗,๓๐๐ โรงพยาบาลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1

(นายดินชัย ตันติรัตนๆนนท์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปืงบประมาณ พ.ศ.๒^๖๔ 

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แผนงาน ะ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีส,ุขภาวะที่ดี 

โครงการ ะ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

เจต ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จำนวน
(หน่วย)

งบประมาณ
ป ี๒๔๖๔

(บาท)

สถานท่ีจัดสรร จังหวัด

๕ ๑ท'. [คมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่'ขนาดไม่น้อยกว่า

ด๓๐,๐๐0 ลักซ์หลอดแอลอีด ิโรงพยาบาล
ปราณบุรี ตำบลวังก์พง
อำ๓อปราณบุรี จังหวัดปร!;ซวบคีรีขันธ์
๑ ยุค

ร),๔๒«>1๐๐๐ ๑ ๑,๔๒๑,๐๐0 รงพยาบาลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

๕ ๑๔ เครื่องฟ้งเสียงหัวใจเด็กไนครรภ์สำหรับคูมย์
สุขภาพชุม,!(น โรงพยาบาลส่งเสริมสุจกาพ 
ตำบลคลองวาห ตำบลคลองวาห 
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ร) เครื่อง

๒๙1๙๐๐ ๑ ๒๙,๔๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลคลองวาท

ประจวบคีรีขันธ์

๕ ๑๔ ยูน้ตทำฟ้น (Dental Master Unit)
รุ่น Platinum II โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพ 
ตำบลทรายทอง ตำบลทรายทอง 
อำเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ร) ยุนิค

๔๑๙1๔๐๐ ส} ๔๑๘,๔๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลทรายทอง

ประจวบคีรีขันธ์

๕: ๑๖ ยูนิตทำฟ้น (Dental Master Unit)
รุ่น Platinum II โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลบ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 
อำเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ร) ยุนิต

๔๑๙,๔๐๐ ๑ ๔ธ)๙,๔๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านดอน 
จวง ตำบลปากแพรก

ประจวนครขันธ์

๕ ๑๗ เครื่องฟ้งเสียงหัวใจเด็กโนครรภ์สำหรับ
ศูนย์สุขภาพชุมขน โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลบ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก 
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ร' เครือง

๒๙1๔๐๐ ด ๒๘,๔๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลน้านทุ่ง 
เคล็ด ตำบลเกาะหลัก

ประจวบคีรีขันธ์

(นายสินชัย ตันติรัตนานนท์) 
ผ้ขิำนวยการกองบริหารการส'1ธ''รณสุข



บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง'บประ^าณ VI.ศ.๒<r๖๔ 

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่ธสร้าง

หน่วยง'ใน ะ สำนักงานปลัดกระทร่วงสาธารณสุข 
แผนงาน ะ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีลุขภาวะที่ด ี

โครงการ : โครงการพ้โฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ค่าครุภัณฑ์

เชต ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จำนวน
(หน่วย)

งบประมาณ
ช ิ๒๔๖๔

(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

๕ ๑๘ ผูนตฑ์าฟิน (Dental Master Unit)
รุ่น Platinum li โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลหนองพลับ ตำบลหนองพลับ 
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคึรีขันธ์
๑ ยูนิด

๔๑๙,๔00 ๔๑๙,๔00 รังพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหนองพลับ

ประจวบคีรีขันธ์

๕ 01๙ เคร่ืองนี่งรท่เขื้อจุลินทริย์ด้วยไอนํ้าระบบ 
อัตโนม้ตขนาคไม่น้อยกว่า ๑00 ลิตร 
(Pre - Post - Vac) หัองน่ึงทรงกระบอก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ 
ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ เครื่อง

๔๒๑,๔๐0 ๑ ๔๒®,๔๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ

ประจวบคีรีขันธ์

j

๕ ๒๐ เครื่องเปาแอลกอธยล ์โรงพยาบาล
สามร่อยยอด ตำบลไรใหม่
อำเภอสามร่อยยอต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑ เครื่อง

๔๗,๓00 ๑ ๔๗,๓00 โรงพยาบาลสามร้อย
ยอด

ประจวบคีรีขันธ์ '

ร

๕ ๒๑ เครื่องกระตุกไTJฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อม 
ภาควัดออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสาม 
ร้อยยอด ตำบลไรใหม่ อำเภอลามร้อยยอด 
ชังหวัดประจวบคีรีขันธ์
® ชุด

๓๒๓,๔๐0 ๑ ๓๒๓,๔๐๐ โรงพยาบาลสามร้อย
ยอด

ประจวบคีรีขันธ์

(นายสินชัย ตันติรัตนานนท์)
ผู้อำนวยการทองบริหารการสาธารณสุฃ



บัญซีจัดสรรงบประม'!ณราย^๗ระจำปีงบประมาณ พ-ศ•๒๕๖๔ 

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิงก่8สวาิง 

หน่วยงาน ะ สำนักงานปลัดกระ'!,'รวงฟิ'!จ,ี1 
แผนงาน ะ แผนงานยุทธศาสตร์!'ส่ริมสร''1'ภั'หคนขภาวะทด 

โครงการ ะ โครงการพัฒนาระบบบริค'!รจขึภาพ 

กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภ'!พหุกระภั'0 ตาม รervice plan

{ดส?าข ้ ______________ __________________ r %/ •ร

เขต ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จำนวน
(หน่วย)

งบประมาณ
ป ีเ0<ะ๖๔

(บาท)

สถานทีจัดสรร จังหวด

รวมเงินทั้งสิน เย ๑๓,๘๓๐,๘00

๕ ๑ ธาคารไรงชักพ่อก จ่ายกลาง เป็นอาคาร 
คสล.to ชั้น พึ๋นท่ีใช้สอยประมาณ ๔^๐ 
ตารางเมตร โรงพยาบาลท้นสะเมา 
ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก 
จังหวัดประอวบคืริชันร ์® ทสัง

wo.fficnb.Cfloo G) <5)0,«>๓๖,G-.OO โรงพยาบาลทับสะแก ประจวบครขันธ์

๕ ๒ อาคารสถานอนามัย เป็นอาคาร คสส•๒ ช้ม
พึ้นทื่ใช้สอยประมาณ ๓๖๘ ตารางเมตร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุ,!!ภาพตำบล 
บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง 
อำเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดง.)ระจวบคีรีชันร f ทลัง

ต-.,๗๘๔,๗0๐ (ร) ๓1๗๘๔,๗๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล 
บ้านบางเปิด 
ตำบลทรายทอง

ง)ระจวบครข่นธ

(นายสินชัย ตันติรัตนานนท)

ผ้ธำนวยการกองบริ'ดารภ'!รสาชิารณฯ,



บัญซีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๔ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง 

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข 

แผนงาน : แผนงานยุทรศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ด ี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เขต ลำดับ รายการ ราคาตอหน่วย

(บาท)
จำนวน งบประมาณ ป ี๒๔๖๔

(บาท)
สถานที่จัดสรร จังหวัด

« ะ^รวมเงนทังสิน ๑ ๑๘,๔๐๐,๖๐0
๕. ระบบบำบัดนํ้าเสีย โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ 

อำ๓อบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ระบบ
งบประมาณทงสน ๒๓,00๐,๘00 บาท

ป ๒๔๖๓ ตงงบประมาณ ๔,๖00,๒๐0 บาพ

ป ๒๔๖๔ ดงงบประมาณ ต๘,๔00,๖0๐ บาท

๒๓,๐๐0,๘๐๐ ด ๑๘,๔00.๖๐0 โรงพยาบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

ห3ทยเหต ุตามหนังสือ สป ด่วนที่สุด ที่ ๐๒๐๗.๐ต!/๘๔๙๗ ลว ๒๐ พ.ค. ๖๓
นจังรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓
เพืเอสนับสนุนการแก้ปัญหาเยียวยาผู้Iด้รับผลกระพบจากสถานการณ์การแพร่ระนาดของเชื้อ
ไงิรัส C0VID-19 รายการที่ปรับลดวงเงินลงในบ พ.ศ. ๒๔๖๓ จะดำเนินการจัดสรรให้ในปีถัลไป

(นายสินชัย ตันติรัตนานนท์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจรยประ^ปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๔ 

งบลงทุน ค่าครุภัณรีเ ที่ดินและส่ิงก่ฐสร้าง 

หนวยงาน สำนักงาบปลัดทระทรวงสาธารณสุ'ย ู

แผนงาน ะ แผนงานยุทรศาสตร์เสริมสร้างใหค้นฏีสขุภาวะทีด ี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริ(าารสุขภาพ 
กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดบั ตาม รervice plan

เขต ล้าดับ รายการ ราคาต'อหน่วย
(บาท)

จำนวน งบประมาณ ป ี๒๕๖๔
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

%ท~
รวมเงินทั้งสิ้น

๘, r. Jr ..น... -------------
<ร) ๓๙,๙๓๓,๗00

(ร, ๑ 1พูน'เบนยก-อุบตเหตุเบนอาคาร คสล.๕ชันพีนทเชัดึอยประมาณ
๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ

๑๖๕,๗๐0,000 ๑ ๓๙,๙๓๓,๗00 โรงพยาบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอบางสะพาน จังหวัดป ระจวบคืรีขันธ์ ๑ หลัง
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๕,๗๐๐,0๐๐ บาท
ป ี๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ ๓๔,®๕๓,๔๐๐ บาท
ป ี๒๕ปิด ตั้งงบประมาณ ๔๑,๓๐๖,๘๐๐ บาท
ป ี๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๕0,๓0๖,๑00 บาท
ป ี๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ บาท
บ ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๓๘,๙๓๓,๗๐๐ บาท

(นายสินชัย ตันติรัตนานนท์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาฐารณลุข



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บัญชีชัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. fcurw 

งบลงทุบ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ด ี

โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

เขต สำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย

(บาท)

จำนวน งบประมาณ ป ี๒๕๖๔
(บาท)

สถานท่ีชัดสรร จังหวัด

รวมเงินท้ังสิน ๑ ๒01๙0๒,๑๐0
๕ อาคารผู้บวยใน ๕ ชัน เป็นอาคาร คสล.๔ ขน พนที่ใช้สอยประมาณ

๔.๗๙๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ 
อำเภอบางสะพาน ชังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ หลัง
งบประมาณท้ังสิ้น ๑๐๔,๕๑๐,๔๐0 บาท
ป ๒๕๖»ท ตงงบประมาณ ๒0,๙0๒,๑๐0 บา,ฅ
ป ี๒๕๐๔ ตั้งงบประมาณ ๒0,๙0๒,๑00 บาท
ป ี๒๕อ๕ ผูกพันงบประมาณ ๖๒,๗0๖,๒00 บาท

๑0๔,๕๑0,๔00 ๑ ๒0,๙0๒,๑00 โรงพยาบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Maomwi ตามหนังสือ สป ด่วนที่สุด ที่ ๐๒0๗.๐๓/๙๔๙๗ ลว ๒0 พ.ค. ๖6ท (นายสินชัย ตันติรัตนานนท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการสารารณสุข



บัญชีจัดสรรง'บประมาณรายจ่ายประ;จำปีงบประมาณ พ.ศ. ladrtoar 

งบลงทุน ค่าครุภัณท ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง 

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ'?)

แผนงาน ะ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
โครงการ ะ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง
เขต สำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย

(บาท)
จำนวน งบประมาณ ป ี๒๕๖๔

(บาท)
สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมเงินท้ังสิน ร) ๓๖,๒๔๖,๖๐0
๕ ๑ อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ

๙1๗๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลปราณบุร ีตำบลวังท'พง อำเภอปราณบุร ี
จังหวัดประจวบคึรีขันธ์ ๑ หลัง
งบประมาณทงสน ร!๘(ริ),เอรท1เอ,๖00 บาท

ป ีtecb<i ตงงบประมาณ ๓๖,1อ(ร๖,๖0๐ บาท

ปี'®£๖๕ ผูกพันงบประมา'ณ ร!๔๔,๙๘๖,0๐0 บาท

๑๘®,๒๓เอ,๖00 ๑ ๓๖1๒๔๖,๖๐0 โรงพยาบาลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

(นายสินชัย ดันติรัตนานนท์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการสารๅรณสุข


