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แผนเงินบำรุงประปีาปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลกุยบุรี

อำเภอกุยบุร ีปึงหวัดประจวบคีรีขันธ์

(นางสุภจิรา วิสิทธิผ่องพิบูล)

ลงชื่อ.............ะ^............. ................ผู้ขออนุมัติแผน

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.................... ................................. ผู้เห็นชอบแผน

(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ลงชื่อ.น่.................................... อนุมัติ

(นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที.่.........................................................
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แผนการใช้เงินงบประมาณ (เงินบำรุง / UC ) ประจำปี...2565 

โรงพยาบาลกุยบุรี

รายการ จำนวนเงินป ี2565

1. ค่าวัสดุ 3,125,028.48

2. ครุภัณฑ์ 2,785,100.00

3. คำใช้สอย 3,451,450.00

4. ค่าสาธารณูปโภค 2,794,200.00

5. ค่าดำเนินการอื่นๆ 31,960,000.00

6. งานเภสัชกรรม / งานแพทย์แผนไทย 6,289,568.40

7. งานการพยาบาล 2,731,009.05

8. งานทันตกรรม 793,426.84

9. งานรังสีวิทยา 492,000.00

10. งานพยาธิวิทยา 4,933,859.00

11.ค่าใช้จ่ายโครงการเงินบำรุง 2565 515,800.00

ยอดรวม 59,871,441.77

(นายรึทยา โปธาสินธุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี 
ผู้เสนอแผน

An-
(นายแพทย์วรา เกถวัคนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสุขชังหวัดประชิวบคีรี'วับB 

ผู้อนมัฅิ



แผนการใช้เงินงบประมาณ (เงินบำรุง / UC ) ประจำปี. 

โรงพยาบาลกุยบุรี

.2565

รายการ จำนวนเงินป ี2565

1. ค่าวัสดุ

1.1 วัสดุสำนักงาน 627,574.00^

1.2 วัสดุงานบ้านงานครัว 387,584.00/"

1.3 วัสดุเคร่ืองแต่งกายและประจำเตียง 593,550.00 ,

1.4 วัสดุไฟฟัาและวิทยุ 15,095.00

1.5 วัสดุก่อสร้าง 45,020.001.

1.6วัสดุยานพาหนะ 69,200.00,

1.7 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง 475.350.60^.

1.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 77,664.40/

1.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -

1.10 วัสดุการเกษตร 560.00/-

1.11 วัสดุอ่ืนๆ 4,340.00

1.12 วัสดุบริโภค 829,090.48^,

รวมเงิน 3,125,028.48

2. ครุภัณฑ์ จำนวนเงินป ื2565

2.1 ครุภัณฑ์สำารักงาน 132,000.00,.

2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 67.900.00/

2.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 146,500.00 1

2.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -

2.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -

2.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -

2.7 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -

2.8 ครุภัณฑ์การเกษตร -

2.9 ครุภัณฑ์การแพทย์(การพยาบาล,ทันตกรรม,ชันสูตร,รัรสีวิทยา) 1,640,500.00/

2.10 ครุภัณฑ์กีพา 500,000.00

2.11 ครุภัณฑ์ ที่ดินอาคารและส่็งปลูกสร้าง -

2.12 ครุภัณฑ์(เงินบริจาค)

2.13 ครุภัณฑ์ (ตรกว่าเกณฑ์) 298,200.00/

รวมเงิน 2,785,100.00

3. ค่าใช้สอย
จำนวนเงินป ี2565

3.1 ค่าจ้างบริการ

3 1 1 ค่าบำรงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน
88,000.00/



แผนการใช้เงินงบประมาณ ( เงินบำรุง / UC ) ประจำปี...2565 

โรงพยาบาลกุยบุรี

รายการ จำนวนเงินป ี2565

3.1.2 ค่าบำเงรักษาเครื่องปรับากาศ (เติม+ล้าง) 74,400.00.

3.1.3 ค่าบำเงรักษาคเภัณฑ์ยานพาหนะ 163,000.00,

3.1.4 ค่าบำรุงรักษาครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 209,51 ร.00; -

3.1.5 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 58,000.00 /

3.1.6 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -

3.1.7 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ/ ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 290,480.00,

3.1.8 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31,355.00^

3.1.9 ค่าช้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก -

3.1.10 ค่าช้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสี่งปลูกสร้าง 250,000.00^

3.2 ค่าช้างเหมาบริการอ่ืนๆ 561,300.00X

3.3 ค่าช้างเหมากำจัดขยะ 252,000.00^

3.4 ค่าใช้สอยอื่นๆ -

3.5 ค่าช้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (COVID) 1,200,000.00^

3.6 ค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.รถยนต์ 120,000.00^

3.7 ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 153,400.00

รวมเงิน + 3,451,450.00

4. ค่าสาธารญปโภค ชิาาเวนเงินป ื2565

4.1 ค่าไฟฟ้า 2,320,000.00

4.2 ค’านํ้าประปา 380,000.00

4.3ค่าโทรศัพท์/มือถือ 42,000.00

4.4 ค่าบริการอินเตอร์เนีต 32,200.00

4.5 ค่าไปรษณีย์/โทรเลข 20,000.00

รวมเงิน 2,794,200.00

5. ค่าดำเนินการอี๋นๆ จำนวนเงินป ิ2565

5.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาข่าย(แพทย์.ทันตแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิ'พพี.จพ■๓สชักร’จพ■วทิยาศาสต‘

จพ.ทันตสาธารณสุข,จพ.สาธารณสุข,นักกายกาพบำบัด,ทักรังสั)ก-11
4,700,000.00

5.2 ค่าตอบแทนบุคลากรการแพทย์อื่นๆ U12 1,000,000.00

5.3 ค่าไม่ประกอบเวชปฏิบัต ิ(แพทย์/เภสัชกร) 900,000.00

5.4 ค่าช้างลูกช้างชั่วคราว / พกส / รายเดือน / รายวันและตกเบิก 15,000,000.00

5.4.1 เงินสมทบนายช้าง
420,000.00

5.4.2 ค่า พ.ต.ส (พยาบาล,นักเทคนิคการแพ'กย์)
150,000.00

5.5 ค่าตอบแทน จนท.นอกเวลาราชการ (11.5/ค่าล่วงเวลา)
8,000,000.00



แผนการใช้เงินงบประมาณ (เงินบำรุง / UC ) ปรร 

โรงพยาบาลกุยบรี

.2565

รายการ จำนวนเงินป ี2565

5.6 ค่าตอบแทนอื่น (เวร บ่าย/ดึก) 450,000.00

5.7 ค่าจ้างตรวจและวิเคราะห์คุณภาพ (ค่าจ้างตรวจ X-Ray) 1,300,000.00

5.8 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 40,000.00

รวนเงิน 31,960,000.00

6.งานเภสัชกรรม / งานแพทย์แผนไทย จำนวนเงินปี 2565

- เวชภัณฑ์มิใช่ยา ( ยา ) 6,231,968.40/

- เวชภัณฑ์มิใช่ยา ( ครีมนวดเท้า ) 9,600.00^1

- เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ลูกประคบ / สมุนไพรสำหรับท้องอบ) 48,000.00,

รวมเงิน 6,289,568.40

7.งานการพยาบาล จำนวนเงินปี 2565

- วัสดุการแพทย์ 2,367.532.15/

-ออกซิเจน(ลัง/เหลว) 188,722.90/-

- วัสดุเภสัชกรรม (ซองซิป) 174,754.00

รวมเงิน 2,731,009.05^

ร-งานทันตกรรม จำนวนเงินป ี2565

- วัสดุทันตกรรม 493,426.84^

- ค่าจ้างทำฟันปลอม 300,000.00/

รวมเงิน 793,426.84

9.ง1นรังสีวิทยา จำนวนเงินปี 2565

- ค่าเช่าระบบ PACS 492,000.00/

รวมเงิน 492,000.00

10.งานพยาธิวิทยา จำนวนเงินป ี2565

- วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,538,866.00

- ค่าจ้างตรวจทางท้องปฏีา!ติการ (LAB) 1,394,993.00/,

รวมเงิน 4,933,859.00/

น C

(นายวิฒา โปธาสินธุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุร ี

ผู้เสนอแผน

(นายแพทยั๋วรา เสลวัตนะกุล)

นายแพทย์สาธารณสูขขังหวัดประจรบลีรีซนั® 

ผ้อนุมัติ
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โรงพยาบาลกุยบุร ี

อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑^๐

ตุลาคม ๒๕:๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน ด ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเ-งินกาวคกงัของวัร พ.ศ.๒๔๖®) และพระราชบญญดว5 

การงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ ให้หน่วยบริการดำเนินการจัดหำแผน!’งิบบำโงเพอ^นการควบ^ม ก°า^บ 
การดำเนินงานของหน่วยบริการ นั้น

บัดน้ี โรงพยาบาลกุยบุร ีได้ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรงุ<ฃองหนวยบรการ น่ระจาน ่

งบประมาณ ๒๔๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อขออนุมัติแผนก ดังกล่าว ตามเอกสารทแนบมาพรอมน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา โปธาสินธ์)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสารารณนขุ 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาสนยุน,วิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป (บัญชี)
โทร. ๐-๓๒๖๘-ด๒0๑ 
โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๑®)๐๙

เพธ.รพ.. »«> ■ ••
.วัน.'^:. ร....,/......—/•*...... ^

. บันส. .... /......*•*/



ลำดับที่

แผนปฏิบ้ตการจัดซึ้อจัคจ้าง วัสดุทั่วไป เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี งบประมา{น 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุร ีกระทรวงสาธารณลุย

แผนงาน 
งานAครงการ

รายการ 
ชื่อโครงการ จำนวน

วธการ

จัดชึ้อ จัดจ้าง

แผนปฏิบตการ

คาดว่าจะ

ประกาศจัคฃ้อ
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา

คาดว่าจะ 
ส่งมอบ

แผนการจ่ายเงิน 
เงินนอกงบประมาณ 

(เงินบำรุง)

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8 
8

9

10 
11

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปืงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีจงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงทยาบาลกุยบุร ีปืงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปึงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปึงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีจงบประมาณ 2565

วัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครีองแต่งกายและประจำเตียง

วัสดุไฟทั่าและวิทยุ

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะ
วัสดุ'นามันเชื่อเพลิง

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโรพณาและเผยแพร่

วัสดุการเกษตร

วัสดุอ่ืนๆ

วัสดุบรีโภค

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

ตค.64 <c

ตค.64 <
ตค.64 «
ตค.64

ตค.64

ตค.64 -

ตค.64

ตค.64 <6

ตค.64

ตค.64 <■

ดค.64

ดค.64

>กย.65 
>กย.65 
ร์►กย.65 

กย.65 
■>กย.65 

■กย.65 
■ร-กย.65 
•ร-กย.65 
->กย.65 
■ร-กย.65 
■ร-กย.65 
■ร-กย.65

627,574.00

387,584.00

593^50.00

15,095.00

45,020.00

69,200.00

475,350.60

77,664.40

560.00

4,340.00

829,090.48

รวม 3,125,028.48

ลงชื่อ...... ,.!fl............. ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวพิชชาพร สุวรรณสินชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ........ไ?■.^..... .^ ’̂.......ผ้ตรวจสอบ

(ใภงสุภจิรา วิสิทธึ้ผ่องพิบุล) 
ทั่นตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



แผนปฎิ'บตการจัดชึ้อจัดจ้า'5 ครุภัณฑ์ เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุร ีกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับทื่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 
11 
12 
13

แผนงาน 
งาน/โครงการ

เงินบำรุงโรงทยาบาลกุยบุรี ปึงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงหยาบาลกุยบุร ีปึงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีจงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปึงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีจงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีจงบประมาณ 2565

รายการ 
ชื่อโครงการ

ครุภัณฑ์ลำนักงาน 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร้ว 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์Iพ่พิาและวิทยุ 
ครุภัณฑ์โรพฌาและเผยแพร ่
ครุภัณฑ์ยานหาหฃะ 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุลัณพ์ทรแหหย ้(การหอาบาอ,ท้นตกTiiJ.misi*?,รรสิรหยา)

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์ ที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ครุภัณฑ์ (บริจาค)

ครุภัณฑ ์(ดรกว่าเกณฑ์)

จำนวน
จัดซื้อ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

วธการ

จัดจ้าง

แผนปฎบ้ตการ

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดซื้อ

ตค.64 <- 
ตค.64 <■ 
ตค.64 <- 
ดค.64 <■ 
คค.64 <■ 
ตค.64 <■ 
ตค.64 
ตค.64 <• 
ตค.64 « 
ตค.64 -4 
ตค.64 
ตค.64 <: 
ดค.64 <£■

คาดว่าจะ 
ลงนามในสัญญา

คาดว่าจะ 
ส่งมอบ

>กย.65

>กย.65

>กย.65

ร์►กย.65

■>กย.65

กย.65

■>กย.65

■กย.65

^■กย.65

■>กย.65 
■>กย.65

->กย.65

■>กย.65

แผนการจ่ายเงิน 
เงินบอกงบประมาณ 

(เงินบำรุง)

132,000.00

67,900.๓

146,5๓.00

1,640^00.00

500,0๓.00

298,2๓.00

rai 2,785,100.00

หมายเหตุ

ลงช่ือ- ..ผ้รับผิดขอบ

(นางสาวพิชชาพร สุวรรณสินขัย) 
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ะ......... ^๔. ผู้ตรวจสอบ
(นส่งสุภจิรา วิสิทธึ้ผ่องพิบูล)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงช่ือ-

(นายวิทยา โปธาสินธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



นผนปฏิบัติการจัดซึ้'อจัดจ้าง ซ่อมบำรุง / บำรุงรัก'ษา / ค่าสอบเทียบเคร็องแพทย ์เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี งบประมาณ 2565
หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุร ีกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่
นมนงาน 

งาน/โครงการ

รายการ 
ชื่อโครงการ จำนวน

วิธีการ

จัดช่ือ จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ
คาดว่าจะ 

ประกาศจัดชื่อ
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา
คาดว่าจะ 
ส่งมอบ

แผนการจ่ายเงิน 
เงินนอกงบประมาณ 

(เงินบำรุง)
'หมายเหตุ

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีจงบประมาณ 2565 
.งินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงหยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงทยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปึงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565

ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่าบำรุงรักษาเคร่ีองปรับอากาศ (เติม/ล้าง)
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพา'หนะ
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฟฟ้าและวิทยุ
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โมษณาและเผยแพร่
ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ/ครุภัณฑ์งาน'บานงานคร้ว่
ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมหวเตอร์
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและสิ่งปลูกสร้าง,1 7 1ค่าจ้างเหมาบริการอินๆ 
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ 
ค่าใช้สอยอื่นๆ
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย Covid-19 
ค่าเบี้ยประกันภัน พรบ.รถยนต ์
ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ตค.64 
ตค.64 •'ร
ดล.64 'ร
ดค.64 •ร
ดค.64 •ร
ดค.64 ร
ดค.64 ร 
ตค.64 ร 
ตค.64 ร 
ตค.64 ร 
ตค.64 ร 
ตค.64 ร 
ตค.64 ร 
ตค.64 ร 
ตค.64 ร 
ตค.65 ร

>กย.65 
»กย.65 
>กย.65 
■^-กย.65 
>กย.65 
■>กย.65 
->กย.65 
-ง่ร►กย.65 
->กย.65 
■ร-กย.65 
■ร-กย.65 
■ร-กย.65 
■ร-กย.65 
■ร-กย.65 
■ร-กย.65 
■ร-กย.66

รวม

88,000.00
74,400.00
163,000.00

209,515.00
58,000.00

290,480.00
31,355.00

250,000.00
561,300.00
252,000.00

1,200,๓0.00
120,000.00
153,400.00

3,451,450๓

ลงชื่อ....... ......................ผู้รับผิดขอบ

(นางสาวพซซาพร สุวรรณสินชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..
ฯ^
เ^ง

Q
...^ะ............ผู้ตรวจสอบ

ทงสุภจิรา วิสิทธี้ผ่องพิบูล)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(นายวิทยา โปธาสินธุ้)

ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านห้นตสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงทยาบาลกุยบุรี



แผนปฏิบ้ตการจัดชึ้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เงินบำรุงโรง'หยาบาลกุยบุร ีงบประ}ภฌ 2565 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุร ีกระทรวงสาธารณสุจ

ลำดับที่

แผนงาน

งานAครงการ

รายการ

ชื่อโครงการ จำนวน
วธการ แผนปฏิบัติการ ฒนการจ่ายเงิน

เงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หนายเหตุ
จัดช้ือ จัดจ้าง

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดชื้อ

คาดว่าจะ

ลงนานในสัญญา

คาดว่าจะ

ส่งนอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประนาณ 2565 เวชภัณฑ์ยา 1 หนวด / ตด.64 «$- > กย.65 6,231,968.40

6,231,968.40

ลงชื่อ Mi..... รีบผิดชอบ
(นางสาวภูริ กุลาบุรีติ)

เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ... .................... .................ผู้ตรวจสอบ

(น่างสุภจิรา วิสิทธ้ึผ่องพิบุล)

ทันดแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชึอ........
(นายวิทยา โปชิาสินธ์)

ทันดแพทย์เชี่ยวชาญ ค้านทันดสาธารณสุช 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



แผนปฏิบัติการจัดช้ึอชัดจ้า'! เวชภัณฑ์ยา (สมุนไพร) เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี งบประมาณ 2565 
•หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุรี กระทรวงสาธารณสุข

เวชภัณฑ์ยา (สมุนไพร) ครีมนวดฝ่าเท้า 
เวชภัณฑ์ยา (สมุนไพร) ลูกประคบ

9,600.00
48,000.00

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปึงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565

57,600.00

{แชี่อ..... ......................... ผู้รับผิดชอบ

(นายกรวิทย ์แดงโชลิ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ทันตแพทย์เชึ่ยวชาญ ต้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแVเน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



แผนปฎิป็ติการจัดชื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย ์/ วัสดุ๓ลัยกรรม นนบำรุงโรงพยาบาลทุยบุร ีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน โรงพยาบาลทุยบุร ีกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

รายการ

ชื้อโครงการ จำนวน
วิธีการ แผนปฏีบ้ติการ แผนการจ่ายเงิน

เงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หมายเหตุ
จัดชื้อ จัดจ้าง

คาดว่าจะ
ประกาศจัดชื้อ

ลาดว่าจะ

ลงนามในสัญญา

คาดว่าจะ

ส่งมอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลทุยบุรี ปึงบประมาณ 2565 วัสดุการแพทย์ 1 หมวด / ตค.64 <r กย.65 2,367,532.15

2 เงินบำรุงโรงพยาบาลทุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 วัสดุการแพทย์ (02 ถัง/เหลว) 1 หมวด / ดค.64 «ง์- » กย.65 188,722.90

3 เงินบำรุงโรงพยาบาลทุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 วัสด๓ุลัชกรรม 1 หมวด / ตค.64 <r -> กย.65 174,754.00

---------------------=r 2,731,009.05

cVลงชื้อ........... .ร;..!..........ผู้ร้บผิดชอบ
(นางสมหญ็ง วีระจินตนา) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

J 'dL^ V
ลงช้ือ..........ะ:............................. ผู้ตรวจสอบ

(น่างสุภขิรา วีสิทธผ่องพิบูล)

ทันตแพทย์ช์านาญการพิเศษ

ลงชื้อ..
(นายวีทยา โปธาสินธ์)

ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ต้านหันตสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุยบุรี



แผนปฏิบัติการจัดชื้อชัดจ้าง วัสดุท้นตกรรม พนบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีงบประมาณ 2565 
'หน่วยงาบ โรงพยาบาลกุยบุร ีกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับทื่
แผนงาน

งาน/โศรงการ
รายการ

ชื่อโครงการ จ้านวน
วิธิการ แผนปฏีบ้ตการ แผนการจ่ายเงิน

เงินนอกงบประมาณ 
(เงินบำรุง)

หมายเหตุ
จัดชื้อ จัดจ้าง

คาดว่าจะ
ประกาศจัดชื้อ

คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญา
คาดว่าจะ

ส่งมอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี จงบประมาณ 2565 วัสดุทันคกรรม 1 หมวด / ตค.64 <r ร์* กย.65 493,426.84

493,426.84

1^.iMdii..ผู้รีบผิดชอบ 
(นายชาตรี สังข์เฉย)

ทันตแพทย์ช้านาญการพิเศษ

ลงช่ือ..
% % 

พ
..ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภจิรา วิสิทธึผ่องพิบุล) 
ทันตแพทย์ช้านาญการพิเศษ

ลงช่ือ........
(นายวิทยา โปราสินธ์)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ค้านทันตสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



แผนปฎิบ้ติการจัดซึ้อจัดจ้าง ทำ'สนปลอม งานท้นดกรรม เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุรี กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่

แผนงาน

งาน/โครงการ

รายการ
ชื่อโครงการ จำนวน

วิธีการ แผนปฎิบํติการ แผนการจ่ายเงิน

เงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หมายเหตุ
จัดชื่อ จัดจ้าง

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดชี้อ

คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญา

คาดว่าจะ

ส่งมอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565 จ้างทำฟินปลอม 1 หมวด / ตค.64 <- ■> กย.65 300,000.00

L----------- 300,000.00

ลงชื่อ รับผิดขอบ
(นายชาดรี สังข์เฉย)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.. ..ซี^...........^ะ'-....... ผู้ตรวจสอบ

(’{ทงสุภจิรา วิสิทธึ้ผ่องพิบุล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..
(นายวิทยา โปธาสีนธุ)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 
รัก,ราการในตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



แผนปฎิบ้ตการจัดซิ้อพัจ้าง ค่าเร่าระทJบ PACS เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี งบประมาณ 2565 
พ่ายงาน โรงพยาบาลกุยบุร ีกระทรวงสาธารณสุข

1 แผนงาน รายการ

ชื่อโครงการ จำนวน
วิธีการ แผนปฎิบํตการ แผนการจ่ายเงิน

เงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง)

หมายเหตุลำดับที่ งานAครงการ จัดซ้ือ จัดจ้าง
คาดว่าจะ 

ประกาศจัดซื้อ
คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญา
คาดว่าจะ

ส่งมอบ

1 เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 ค่าเช่าระบบ PACS 1 หมวด / ตค.64^- ■> กย.65 492,000.00

_รวม 492,000.00

J
ลงชื่อ..].............ผูรํบผิดชอบ

(นายเมธ ีสิตาลรัศมี)
นักรังสิการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ......รL....!i....
()iางสุภจิรา วิสิทธผ่องพิบุล) 
ท้นดแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ...
(นายวิทยา โปราสินธุ)

ทันตแพทย์เชึ่ยวชาญ ด้านทับตสาธารณสุช 
รักษาการในดำแพ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



แผนปฏิบัติการจัดชี้อจัคจ้าง วํสตุรีทยาศาสตร์การแพทย ์/ จ้างตร')จ'หางพ้องปฏิบัติการ พนบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีงบประมาณ 2565
หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุร ีกระทรวงสาธารณสุๆ

สำดับทื่
แผนงาน 

งาน/โครงการ
รายการ 

ชื่อโครงการ จานวน
วิธีการ แผนปฏิบัติการ

จัดชื้อ จัดจ้าง
คาดว่าจะ

ประกาศจัดช้ือ
คาดว่าจะ

ลงนามในสัญญา
คาดว่าจะ
ส่งมอบ

/
/ ตก.04 ร;,,, กย.65

แผนการจ่ายเงิน 
เงินนอกงบประมาณ 

(เงินบำรุง)
หมายเหตุ

เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุร ีปีงบประมาณ 2565 
เงินบำรุงโรงพยาบาลกุยบุรี ปีงบประมาณ 2565

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ้างตรวจทางพ้องปฏิบัติการ (LAB)

1 หมวด 
1 หมวด

3,538,866.00
1,394,993.00

ะ^ะ
4,933,859.00

ลงชื่อ...............^......ผู้ร้บผิดชอบ

(นางสาวนุชจรีย้ โล่ห์เหล็ก)
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ลงชื่อ..................................... ผู้ตรวจสอบ
/(นางสุภจิรา วิสิทธิ้ผ่องพิบูล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..
(นายวิทยา โปราสินธุ้)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านท้นตสาธารณสุข 
รักษาการโนดำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันฐ์

ลำดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รวมงบประมาณ

ชี่อผู้รับผิดชอบ
เงินบำรุง PPB งบเทศบาล งบ อบต.

1 เครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในเขตอำเภอกุยบุรี 9,525.00 นวพร ศรีขาว

2 .ครงการพัฒนาคุณภาพซีวิตเครือข่ายคนไทยทุกกลุ่มวัยในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกุยบุรี 14,800.00 กิตติมา ชื่นจิต

3 .ครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเรนและภัยสุขภาพเครือข่าย เครือข่ายอำเภอกุยบุรี 5,000.00 รัดเกล้า เจริญพร
4 เครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 17,200.00 วัชรากรณ ์ทวีสินธุสนธิ

5 เครงการด้นหาและควบคุมวัณโรค อำเภอกุยบุรี 91,000.00 อภิรดา ถาวรนันท์

6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับเครือข่ายอำเภอกุยบุรี 33,000.00 ดิมิตรา บุญเกิด
โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกช้อนในผู้ป่วยเบาVกานและความดันโลหิตสูง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกุยบุรี 48,125.00 นิตยา ขาวเรือง

8 โครงการพัฒนาระบบงานเครือข่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด อำ๓อกุยบุรี 49,500.00 สุอัญญา โตสกุล

9 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ เครือข่ายบริการสุขภาพอำ๓อกุยบุรี 32,500.00 ราตร ีคงเจริญ

10 โครงการเสริมสร้างความสุขและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอำ๓อกุยบุรี 40,000.00 ลัชนา ฉายศรี

11 โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 6,150.00 วรรณดี คงมา

12 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณภาพ อำเภอกุยบุรี 138,650.๓ รัดเกล้า เจริญพร

13 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลกุยบุรี 14,800.00 รัดเกล้า เจริญพร

14 โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลโรงพยาบาลกุยบุรี 14,000.00 รัดเกล้า เจริญพร

15 โครงการสนับสนุนนวัตกรรมสุขภาพ ระดับเครือข่ายอำเภอกุยบุรี 21,500.00 รัดเกล้า เจริญพร

16 โครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลกุยบุรี 29,400.00 วัชรากรณ์ ทวีสินธุสนธิ

17 โครงการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 14,200.00 ลัชนา ฉายศรี

18 โครงการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 22,200.00 รัชนิกร เครือวัลย์

19 โครงการอบรมการใช้งานสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลกุยบุรี 5,250.00 พัณณิตา เชื้อชาติ

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาการสมวัย สูงด ีสมส่วน ในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 5,600 นวพร ศรีขาว

21 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกุยบุรี 8,260 สุภจิรา วิสิทธิ้ผ่องพิบูล



แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รวมงบประมาณ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
เงินบำรุง PPB งบเทศบาล งบ อบต.

22 ครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพกลุ่มวัยเรียนในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 51,470 พรนภา แก้วขาว

23 .ครงการวัยรุ่น ยุคใหม ่ไม่ท้องก่อนวัย เข้าใจเรื่องเพศ เชตเทศบาลตำบลกุยบุรี 34,700 อัจฉรา พิทักษ์ชลทรัพย์

24 ท้รงการคัดกรองสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 32,420 กิตติมา ชื่นจิต

25 !ครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และด้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 39,590 เสาวรส เปรมปรีด้ี

ในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี

26 เครงการเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 15,500 สายทอง เดชอุดมวัฒนา

27 โครงการเผ่าระวังการใช้สารเคมีของประชาชนอาชีพเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 7,125 วัชรากรณ์ ทวีสินธุสนธิ

28 โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตและยาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 26,200 สุอัญญา โตสกุล

29 โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยวัณโรคในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 11,246.00 อภิรดา ถาวรนันท์

30 โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจป้องกันเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 21,250.00 อภิรดา ถาวรบันท์

31 โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจป้องกันเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลกุยบุรี 8,746.00 อภิรดา ถาวรบันท์

32 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก คัดกรอง และด้นหาภาวะเลี่ยงด้านสุขภาพ 12,511 เสาวรส เปรมปรีด้ิ

ในประชากรอาย ุ30 ปีขึ้นไป เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

33 โครงการเผ่าระวังการใช้สารเคมีของประชาชนอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ อบต.กุยบุรี 4,000 วัชรากรณ์ ทวีสินธ์สนธิ

34 โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพผู้สูงอาย ุอบต.กุยบุรี 4,600 กิตติมา ชื่นจิต

งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด

515,800.00 91,000.00 262,107.00 21,111.00

890,018.00

ลงชื่อ ......... ..................... ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวลัชนา ฉายศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Cs<

ลงชื่อ .... .■^........ .^....ผู้ตรวจสอบ
(นางฺสุภจิรา วิสิทธ์ผ่องพิบูล) 
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... .......................... ผู้รับผิดชอบ
(นายวิทยา โปธกสินธ์)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านท้นตกรรม 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



non 4

โรงพยาบาลกุยบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒<£๖๕ 

สำหรับงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดประทรวิงส'!ราร*

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พัสดุ) โรงพยาบาลกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัน/เดือน/ปี ะ ต ิ<t ดิ.คิ. fe&sf
หัวข้อ : ขออนุม้ติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร)
ขออนม้ติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Link ภายนอก : _ _

หมายเหต :

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมล ผู้อบุมตร้บรอง5 4 ^ .
(นา^ต์ภจิรา วิลิทธี๋ผ่องบูล) (นายวิทยา^โปธาสีนธุ)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
^1,^ • • ^■'■ ^- รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

วันที่

ผ้รับผิดชอบการนำข้อมลขึ้นเผยแพร่พ

( นางสาวพัณณิตา เชอชาต ิ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

V J i r"'iซ ์''<■,|fวันท ี : Lis.,จ;.


